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 4# أن

 لا ماود ل تاعوز

 لاوحا نا كس تائب

 باوجاكل اروا لاوس ليا

 ىلا وجا دج كس نكءالا تأنب

 نايباكبيرمشسلا ليس
 بيبشتلا ةلثسم ٌُضَرَع

 لاوعإ ا كس يع كاوا

1 ١ ١ 

 لاوحا تاس ىلالع تاوخ

 لاوحا نم سما

 لارحا وو كس هرم

 1 ربأ_خقناك وتبارق

 2 ربأ_ثقناك وتب رق

 نايباكتايصع
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 كوب عمك روع ءالو لبي لوثر وص رج

 باوج اكل ا روا لاوس كيا

 اوم ايدي روا باراك تخل مالغ وو رك د ازآ هلا

 ....مرحم محراذ كلم نم

 نايبك بجح
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 قرف لي مور و بو احازطصا

 نايباكش ورف ردا

 تحاضو ى ىو ىت رابع

 نايباكل وع
 امج ا اكو مارك ب احح ب لو

 كارو مل داع ليس

 نايباك ناب لكن سايترواءنف اون ء ل رفت لش نق سمبسن لب لود رعوو

 لغات ل

 سيل شم روب ىف اول بس
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 هتلر طاكخ_ركم ولعم نيبابت قلو
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 بياستنأ
 لوشش وكر وا نوتنك كن لوم اترك مان كس نير لاو روا مارك ٌةزتاسا ملم

 اوم لاح انج رج وأ دج كي وك مرش حس



 1 شئ رفلا سيخ
 2 م

_- 
 ءامفعلا داتا ,وتلاو فرصلا مام ,لوقنملا و لوقعملا شام «تمدير شر بمر «تنقبر طري

 706 3 تأ, ١ كو

 روما قبري ير عماجو روما| ةور توما رريرج هرب عماج يدل طق

 لامتادم+ب

 بحاص نايس رلاخات الوم فانتا ضلك دي رع ليت سراب اررف بييصن رش حس ١ذج ىلع دا

 وربع تاك باس باتكم يش" كثار يم حس تن دوا تب كذب نس لوهج وكم دجم دز

 -تاءرف لوبت لي هاك راب ياو واكف يث للا ى ات ددلا تس ايكب تتم صال

 نيم تراي نأ

 ءاعد راح

 (ريلاعلا محاكر يتماو) بع ذك سحري (قفم نوع عسر طح ثييرملا عبر



 1 1 ضار فلا صيخش

 دعب اما ميركلا هلوسر ىلع ىلصتو حدمحن

 ىمداقتتسا تس ريلاعلا مك اكرب ته او بحاص نس رج قفم نلوم تررطح لءاكى و ذس هدنب لب ء2008ابيرقت

 قت“ وبشوخ كل كيا ىك داتسارب لابوؤل ايل لغاو لروما ورذن وئاري رج ضدي هاج لس رك تين

 كس اج لكل روا لب" تار نال ل ركه رك تناك ساجج هي كس كاكا ات نول نجاح قت :

 ىئاظن لرد وج هقتس م ارب تعاد بحاص رباشم رج قش انلوص تررطحد اننا كيا لبي مارك ذفتاسا علا ضر غلا

 لبس ليش ليي لاق .يزادتا كدابماك تررطح كح اهي ثدا ريبملا ىف ىجا رسلا باك وب

 3 ترربثج ا 11 كررايع حس جو َك 52 ك2 تبر 32 ري( ةدول )ور ويس رك لان لامجا#

 لوم ديتاسسرورض لاك ملت كن ركر يكاحوكء ابلط مان روا تل قش وردي تمرابع دقاحتم كب انكي لج م

 لالاثه هواي رز سس هداي ز لجل نر مت لبن رخآر وز , لكل كسا ورك لمي فرو لي وك ل ولام نل كسا

 ثار يم لئاسم مت ار قب ين ىلا ل ليت ءكس ليو محن سانا كس رك حوا نار دك

 سلو شاء سنس كس ثار مع دو و دإي حرش لكوس وك مخ لب تدور ض كسا رك ليث ناس

 تردي وام ديت اسس كس للا فلا مروا ءايكأ يبامرسس هبي كك ل ىلومج ىكى وأ ياء. اهيبج دج لا وم يش اكزا دنا

 بلاط لبي لاس ايي قل هني ءع ا اكت اضويف كس ترط> لي تلقيت ى# لاسر رظأ ريزء كو مادي

 كات لايخ, ست ىج لايطلغ روااخت هدايز راصتخا لع لمج ات ابكر ازن ىووسم ليو قلختم مس قارس سبي ىلع

 ترد نلارود كس لاس نايل« لح اجايك بي حسا لبي تم دخ لكم لع ىلا كاتس اج ىك كارل اف تنو
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 حر ولا ىف روا ىثس# قيفوت لب تاليطخت ل ىلاهت دثلا رخآلاب قت ىف و رج ان اكس كد تمت ري أن لكك افورصم

 ضان لوك حس باك مت هيكايك فاضا بس نم لس ينج لك راضتخا ل تاداقنم ثلا ءىكىك أ كم الغا

 مرويس ركاج قبس ىللايز للبت لوا مررت دانا لايك ضرع لبي ءايكأيك خررو لا وحاك لا لابدايكا يك فاضا

 2ك لاء اج وم لع تررايع سس جو ىلومتم ءىلوم منت تبيبنجلا لك تراي تس جو كل كس يسد رك لي

 لح تررايع وف لا جك ثار يم لوصا رك ءابلط لكي قتل بث كك تررابع كب انك ب لاسر سا فس م

 كس ثار لع قارس ذرب صتتم راهب لكدتج ء حس قلى كل تراب لهي ضن وبر مي ء لب لكشم ل وكانك

 حماو ووصقم راهب حس مج رن لك وبك ايل ء افلا جت ىف لايك فس مب لس انارج“ لوصا لوم ل_وم

 نحرك دي ضل رفا سيخ ماناك ا رواء ٌقكى د مآ قى لبيصفتا يكرر لاب ردوا هايل ماكس سيت م كا

 لك ركل بع صيفا ىك با رس لب تمم ديخ لك نإ ر اف كتر انه باب لاول سس قف وأ ىلا ثلا لوم

 كيا نايل اك لو رك ثم كس ص الغ اك بانك لاب ديلا ءامخ ىلا ف للا تصرف راء لونتابرر ركل ص اح تموايعس

 لازال صوح ترضخ ملغ ىللا ريدا ءايكايكم انتج اك تمعاشا كل- لسا بايك لب سا اكب انك صح ىرورض

 لس لبر ان مور ليثبت حس لوروشم ريغم غيب دوا« كس لبر

 ءاطعر ت7 بسام لس ناش تيل ىلاعت ثلا ءةلح ركل بأ مت كيو تاك فرك عمم رغ تاني

 لك ترثآوايندوأ سس ل هد دكايايك نواعتاك مش قلك تاس سر امج ل سا قب نس لوبت «ت (رن

 دل رؤاك تاجرو مثرو تاي كيك نب رلاوروا ماركة ذئاسا مار علمك هرثب وك ساءت اير بيصن لايئالعج

 « نبأ «تانب
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 ناش ى بكم نانا نايل لومبروو طءالغا ع لاسر كنك / شش واع سولا قت :شازل ىرثآ

 <سلام# ملك ث ةساجايك ب وشم فرط كدجاع هرث مح, قلل < نما ىوث د وجواب لح شوا

 هرنت 1 روا كس لسركادا ينركش حس لد داكن لا متع لير رف تراث تار ضطح مع لباروا ءففرط ىكم ارك ذتاسا

 هللا ءاش لا كس سرك ب خي ضن تمعاشا

 ماش نسر لاخ ريتك

 ناادرم لذ تلود ور ويكى كم ولعلارارري عما : لي ردتلا مدا

 كب هرايذ ل «تارمخك ب 101 ؟لرارج4 قا اطل م1103 9لروُش 19
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 فير خت كلا رفا ل

 ريق طرف ءحس طرف قت يرواءىك (ةضو رفم ق")ةضيرف < ء ضئا رف دع

 (ىتززك فأ ب ةعف وف امم فْضِنَف هنو حاشا اكىلات ثلا« ل قت كس(: ركررشم)

 روا«لغلار فلا ملع وكن ن_ اح لس لاسم كس لاا ردا« طق فاي رف وك وصح لس ءاشرو تس جو للا

 :نلايل ضاناب شارل ضع راف ءئر فوك لاو تسع

 َنِم ثراو لك ٌنحاَهِب ْفَرَعُي باسحو ِهقف نِم ٍلوُصأِب دلع وه «ًاحالطصا

 رج لبي رك تكلس رذ كس ن* < ماناك سا ج كس لوصا حلا كس بارح روا رئت ضنا فلا مل رج

 -< ام امانا ناك ثدراو

 ءتاكرت :عروضوم

 نت” انياوك( ثراو) نق بحاص ن* تيملا ٍةكرت نِم هبحاص ىلا قحلا ُلاَصْيِإ :شرغ

 « تس ثيم هل انا

 كس تيمهء«سلئاج ارا ىنرلسو م[ ريش و لي ساروا «ع.ءارلارسكو ءاتلا ع أ

 ءومب نر هخلا نت“ لوغشم وج تك وكل ارك وم لو
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 ء«حسلدب حوادءانندوا هزمت ءتاناجابك و قنا ةيقب : ثلاث شءار به ء ثمر

 قرا مط تيا تليف
 لك لحاء« لاو تليضفو فرش ل ازتنا لنا فلا مع

 لكك ت اييانج لكم لع سا ركارف رقم و وخ صح لس ءاثنرو ريتا ك- تحاضو تييابن ذس ىلاتت ثلا ©

 « لب صوصنم تايي زج نس | كس مولع روا هلكالاع هلل زف ريعأ

 رواوم نق ءابأ رف ذم لايروضح مك هس تياور تسل روحسم نرثلا ربع نرعح ©

 تايثد لبي لكويكم وامس وكل وكول رو وعي مخ روز ءواركس وك وكول روا وحكي لغلاف « واكس وك وكم

 لوص# وو ل كت لابي ك لوم ربا كفك تس اهايلاما 3 بيرق انيق روا لومتالاو داع

 كس لكي شالاو ذسرك لصيف نايمرد نيب هو دوا اكو م فالتخا ل رلئسص ىرورض قل نايم رو ل
 قطعت راد)

 !ورير بولا حا ءايايرش نس 2 كلاي روضح 1 كتياور تل 2 هرب جالا ترطخ ر وا 9

 « انا لوجبر وا حس مع فضن ين لكويكم وو ملت لكس اوك وكو لوا ءو ركل ص اى. ميلتت كلا

 ( ضر رفلا بانك رجا. نبا ننس )اك اجلا نا ملك ايلاف سس ته ىر يم لمي تس بس دوا

 ناس لك كدت كا تلا لب نو لمتلاحوو كن لانا كك لح اياكم ص فصنوك ضل فلا م

 كش فلا ملم تاس كس لادوا ءتسك تروم رعب ترام ق لسور, لو قلت ماك كيد ديت اس

 «لي نأ كى تاببجؤت روا ءايلكبك م فضاوك ا اطال لا ليي قلت ماكحا
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 ىلا ءهس تس لي نيد ساهت ين اكو يك وصبي للا رف للنت ترف ل طرع ترنمح زين ©

 دلة عة يام ىعوه ولا ترضخ وم تكي نآرق حررط صج وعي ىلا ضئارف كة

 سر: حررط لت تو جرس كس جريل حج اديبا وو تلت ان لغلاف وا تلي نآرق ضخ وج

 ( رار ننس )دكت نبي ز بس مل اءرهخبإ كس لنا رف حررط ىلا كل تننيذ بسر سر خب

 قءارس بحاص

 ءريشرلا ربع نامت نامت : مان

 باطلا ول: تيك

 «تس جو كك بش فرط ىرئؤايت هقالع سة البآكى دنا ءس نيدلا اس: بنقل

 تافو ننس كبس لع نيف اعلا ةيبدب دتبلا لب لوق تح لوك يي سراب كس: تافدو تدالد نأ
 ءهتس انتم 700 ذل شت“ تس ح0
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 متل نر لا دق محم

 باركص نا ظأ

 ٍدَمَحم ٍةّيربلا ِرِمَخ ىلع ُمالسلاو ٌةولصلاو َنيركاشلادمح َنيِملغْلا بر هللُدمَحلا
 .َنيرِهاطلا َنيِبِئَّطلا هلاو

 لورا زكر لش( لوماجركف يت )الاد ك_.اياكت اق ول مانت كج لين كيك ىاعت دثلا لين تت ما

 ياكم قطصم رجع ىررعح قتل تست نبت لب قول ب لان قم السو .لءاك سمح ءاريبج فيلر تت ىك
 لالا ب لل“ رماظر وا ابرك جريدالوا نىك اص بارو 5

 1 (ثيدرم) م“ اسوأ رن لك وبك املس( لوكولروا ومس ضل رف ل ايار ويصر ثلا لوسر

 كس (ركوزتم لاوسا تم كو رم تك ) كت كس تبيه لك ياررف نا فازحا ءايلع سلا

 - لحوم قلتش قوت راي ريتا

 نايس نم مج را لو

 خم و فارسا لبي نفد نفكءاك اج ايل سسك دو داوم جر اني نلف د نفك هيي حس بس ©
 -6 مايكل

 َضْئاَرَمْلااوُمَلَعَتَو سمانا ُهوُمَبَعَو آلا اوُملَعَت ملسو هيلع هللا ىلص للا ٌلوُسَر ي َلاَقٍدوُعْسَم بلا ُدِبَع لاق ل

 ٍناَئإلا فيكي ىّتَح ُنئِفْلا دَهْظَتَو ضَمْفيَس مَع َنِإَو ضوِفْفَم وما يّنإَف اكل هوُحَعَو مَع اوُهّلَعَتَو َساَقلا اَهوُهَِلَعَو

 و (قطتارلارمع نب ىلع نسما يلال قطتق دارا نثس) اًمُهَتَِب|ِصْفَي نم ناديا ةَصيَِمْلا يف
 َوُهَو ملعلا فضن ُهَنِإَف  هوُمْلَعَو َضْئاَرَملا اوُحَلعَت ةَرْيَرْه ابَأ اي : َمّلَسو ِهِيلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر لاق : َلاَق َةَرْيَرُه يِبأ ْنَع
 ٌُ 7 جرف 5 2 ير

 (جا.نلءا ل“ ) . يتّمأ ْنِم ع َرْنُي ٍءعيش ْلَّوَأ َوْهَو « ىَسْنُي
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 اك اءايلادا ضرق راس حس لن قي رعإ لس نأ و نفك ©

 ند ةناعل لان سريعر لق صح لاا كرك ح ىق لقت قل رعي طق ةياف

 قل_رط 2 +2 انب ل تمما عرامجا ردا يلم لوسر تذسو دذلا باكل ب ءاغرو كت يقر وا ©

 6 ابايكم ين

 رامجاو تنس «نآر ف ) تدبر ث حررت صح لك عليا نج لي شدو هو ين شضورفلا ىوذ ©

 هن لكلاب ضورفلا ىوذاي جس لا هبي تس نارك ومب ميت لكن لي نا ليكي تس بنج لكى ( تما

 رخإ لس ىلا -ضاه لع_وكن ولاو رعب وو م

 ا”وم( كبس لارج تل شورفلا ىوذ) ضورفلا ىوذ نا للا, كلبك رج لق شرو دو 57 يصع ©)

 دعإ كس نلا_جاًنلءوكر صع لاءاراس لبي تروص ىك فوم ن ضورفلا ىوذ <

 دعب لك «رثلا ان نا لك خ1 لبي تارضقلا كاي لبيصفأ ىك ا « بؤ ائعلا لو نت : ىبا يصع (3)

 نأ هو ديو لوب تابصع ىين لس ىيسرصعر كا قبل :تابصع ىيسر وا ىسن لس ىبلم بع ©

 دع ل نا( ك1 لم تابصعلا بي ليصفت) _ ليب نق“ تابصع ىبس أب كى ل لوم شكا لإ
 ليصفتا) ءاناهولر م هرسسفلا ضورفلا ىوذ لاب لاب حس ضورفلا ىوذ ثم : رسسفلا ضو غلا ىوذ لع در©

 لك كاك جايك بي ردي نا كوم جرراخ ناب وز حسديتق لك سن ( كس 1 ورا بإب

 كان لبا رك ذاك ع رازجاو ضرس كلح ابك ءافنكا ري" دثلا باك" ىو ا ل فنصم1
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 نام و زروا ءوم لاب تاس كس تبيه ىكت دعإ ل نيل ثاربم تش ركن ج ليبدو سسفلا ضورفلا ىوز

 ريت اس كس سرس وووأ حس محو يا ءاجر سس ىئابدعب ل تلا لاري تعرب ود كيا عشرا

 دعب كس درب لبا قلع وم اق تجوز

 دعإ لس نلا_ليث يصع هو رثروا ب ررقم صح رن ةلبكن رج ركل شرود يي: ماحرالا وذ ©

 ىدأ كليا مل دقع كيا ب ل دف ِرالطصاروا ني ةكوأ قوو تالاوم:ثرازاوملا ىلوم ©

 لي روا كس لاركا وا تير بأ وأ وم دزرم تيانج تيد يجول لوك ح ب را كس حس رسوو

 ركل وق روا ع تالاوم رقع يي ركل وبق حسا ارسود(ا وم باجي ياك لوانب ثدادوبآ

 رعب لس نلا بسك تالاوملا لوم وكل سو

 وأي رار |اكبسن حر ياا يكس ا ذس تيم لكس ضن هوي: فاقلا مي بسناب لرقم ©

 ذ_ وب عب_ كس رلاو ب مزلتر ارق اكذس وم امج" تباري ياي س لاعبا بم ري" دمابك أل

 لاه وغل لع نق لس بش روث يروا < (دياداداب باب )فلا ىلع ىوعو ءرارقا مب ليو

 اك تيه لي« لب ير يف هس ىلوم تيباث كريو خيا فرص حس لاء هرصاقت هتنجج رار ا كل

 الايوروكر ب بجاك لع_ صحوك ل م لبي لا كس لااروا اكو ثنجج لبي تت لس ساو وخ فرص رار

 -لوم رش ماسلا

 -ليئالا رش واي ليك وم ثراو لرش

 ءومبشلا لوم لرقم ©
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 © كذ_ومهبركا ءومرارق ا اكذسماتبإي لامبالم ءوماك سوم تبا بش سس وورارق ا

 ءاكوم ل [خ ل رو ىب هووأ ومنايكر ارقا

 ارق ىكاداداي باب بسن توت لاب كاريج وما # رش تباش بسن تس رارقا عا نت ©

 هلو و مري

 ثراوؤلإبل وجر ليي كسل رم رك ءةساجوب توف رك كك لابي ل روجر ساراس ©

 ءاك ورش

 ورم ماكر لاو كس رقم ديز روا < ايار يم ديز لايكرارثاذ ىلر كا ءومر تتسم اءرش ارق ا ©

 دعب كس ناء بغل رارقلا يلح ا ءانلس وب شنت لاعب سا لرشم وأ

 لكودايز حس ثلث يوم لكك يصو كلا. قمت ذل تبيه كل لس لس قي: لامملا عت ل ىطوم ©

 تصوت رواكة اعايد لا ايهدايز حس ثدلتت وم نى لوك م شو لجأ ارك لب( وبن كت ميسو

 دعب كس نلا_< كير ذكل أ ا, ك بع + ديي وت حمي لبي ضورفلا ىوذؤتذافناكثلشنا

 لاا ناليل وماي وم رن لاما تيببركاروا كة اجاي دوك ئاخ ل .يهالسا تمول تل :لاملا تيب ©

 تدداي نكي لاك اجايامولري نا وز كي وزن كس نر خاتم ونحو لبي جررخ لب فرم لايك

 كج لع جرد لس لالا تييبدر هي .لكوي اكد ندد نايجوز لع كد وجوم كم احرالا وذ

 جدخ كس ءارو بس



 21 ضار فلا ص يخش

 ناسيا #ررا او

 دب انوه مور تنشلاربم ىدآ تسجل لوز اه

 ءبتاكم «(مالغ صلا) نبق تم لو لءاش كس مالغ مادقا مانت لبي لاءىالغ نم :تيقر©9

 _ خبل مخ دوا دلو مأ دب

 71 ,وهاعوم بجاو هرافك اب اصف لبي لج وهارببا لم _يط رشب ركل شوك روم تي :لث ©

 لي مارنقاراج ريق رواء لب هرافلاي صاصق لب لا هلك يكاك بن اش مورحم لات لع بسب لث

 - اجو بجاو هرافكاي لاصق

 يعل فا اخ يش 3 ره راع ءرع لل لرب مت جاي ل

 2س لس لب ثار يم حس نلارفسسم مكسر ين وا سس مكسر هين ء نر رلسسم تم :ند الخا ©

 رواق ذ بج وم هقق> فااتخا يءوم لل فااتخا نايم رد لس تيه روا ثراو :راد فاس ©

 ءىلر جور ل-سوأط فلأ# وداي ىذروا نماتنسم تجب ومال اي ىلع

 < فل الع راداك ناو بف ري كاما 5 مالسالاراد 0 بر ادأق كلا كلا قرود

 --- فل ةقيفخ راد ناو لوم لبي كلن تيس يس دكا دوا

 لم بر ارادوج سهو يرو 000007 سلي نس تطل لونا راسم وج حض هو ىز

 وماي لبي مالسالاراد رليل ناما وج سهو ميسم روا ءوبيرن تختار كس لوئارلسم روا عاتب
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 ذوب حت كس تظافح لبي لي آ اكنلا < اج وم فل حس فااتخا كس خروف دوا هاشنداب كك

 ترم

 كس ثاريم حس نارلسم ء نارلسم ,س_رتتعم لبي قت لس لوملسمر يغش فرص راد يفالتخنا :ثوأ

 _ومب فاك (كك)ءاد جدلا بانك

 نلايساكن اصب كن وقح كك نارواوررشم ور

 لو بج 2 ررشم ل دثلا بان : هر ٌدقَم ض و رف

 ليتك ل واروع نت © خر© فضه

 سي تع لغو ولا  سع© كنه نات ©

 لع لآ اك صمت علا جم « ل تس رابعا لس ( ا: ركاسدآ) فيصنتر وا (انركر جود ) فيعضأ

 هلل ركانكوو وأ عبو روا لاثب خر تل لل رك انكوو وكانك كى تس لإ فيصنتا و فبعض

 تاب نك ح ْد_ركاهوأ بر روان تلف ركا هدأ فض روا « < فوعضت مب < اب فص

 روا < ساب نال حس نس ركنكد قرط رواة فر سل ركاولوو ل ويعا# ,رظ قاع في#

 ارش شبل ربع رااعدأش ل رواةفيظعرل رآا اسد ناني

 [/صسرس  ةراعرخ 2 4/ننث (/ىث  د/عر 4 /فم



 23 تا رفلا صيخ

 بلانك وو رك هلي و تفرط لاي دولا 1-2 د فيت ل2 هايل هو أر كو تعا فرط لاو

 -6 1 مك فوض و او

 و رواه تك ليسم لص | وك لسا سامبل هج ريدا كسلا رؤث دوا هنآ يوا كس لدا رول

 لا مت اك نب حرر د عارض وك كاك ومب مولحش رع لس نن_اجوكد عاوق نلت كلا« لين رصاوق نلت كس جرف

 كس سركر كو رعي لني وا

 تل روع 2 زوار رم راح ليي ضاخنشا هرب نت“ كس هررقم ضورف اليورو ب : نيقحتتسُم

 -الي يدم داع

 خردل هي نا (وب كريو جكا) رم ةيمأ

 باسل دعا

 ل عشا ءىلاطع ثخا «ى“#“ تا ( < لاش كيش تلا قالا تني «ثشب «رجوُز

 رقم هدج ءمأ

 ل تك قع تخاوكن ا روا قم اوك مل امب ملاعب ا“ نت هدول لون كيش باي لاكن
 تخاروا ىشيُش نا هووأو مب للا للا بايروا دم كير لا, فرص كنج ء لو تل مك قش وك ب

 روا ىلالع نا هووتوم كلا كلا لامدوا وب كيش بابك نأ «بتاجابك ىقك لايخاوك نا لي ثبت

 < اناجابك ب يوكن ا ل قلع تخا
 ءح سافر جو ومر كاروا وه رشمأ ل كام ردة ونةحلرلا كررسأ فرط 31 ثيريتف أك“ 2 رع

 وأو مر اروا ءونب ثرساف رح لاء نامردة وبةلرلا كروس فرط ًى كيه ركاب توك ةرعروا



 31 5 3 اهي

 55 ا رفلاصيخم

 «ح_هدسافة رع

 ص2 هدج ردا مألا بأ مأ كيوم با ل نايم رد رواوم مآ فرط لون ود لك ب تمل قكورساف رع

 بالا ثا سك م درو علا كا ب رسافدج «مالا ةأ ردوا «بالا مأ جت

 نعي اذا يب 4

 نايساكرعاو نب كس لشورفحررانح

 ودع مانمجب كس صح لا حرر وف ومب وك تس غرو لان تاج صح كيب لاي ملئ بج © رب“ هرعات

 معبر بع. (2) نينا 0 كسا هلك د بكء أذنب لات حسد دع مانمت: جنررخح اك فض ركن اك بس حس

 لي لسا هس سس (6) ةتساك لد س زبن + (3):ثلش اك ثمل دوا( 8) ةينا 6 نت (4) عبرا حرر

 ليلدب رش ةّثِسرندرلم اخداءاجرو لسرلء ا ى لادرجي ايل ب ربت حسءان ىلاش ناس ات هس ب

 1«سادسأ هعمجو سيدّس عريغصت

 ك2 لا حرر وف وب كك تلئروف نحن تساجأ 2 هدايزايوو د رو ليا بج © رب هرعات

 فيض لبي مليسم بج الشم ومنا باكل اد دع مان من روا ومب ام ومي' حس بس صح وجاك تب تس د دع مانمب

 لك ىر# لأ روا بلادي تح بس هنعل راروا يومك حر لقول -(4)داو حرر وأ وم بر روا

 ًَّ رطى اه ُر تلبس ههيئام روا ع انوع سو" بالكل اك تب تسد حرر وأ ومن رحت اس

 روا لوا عروف لع نا ثم لو طول ريغ سعات لوثود رت اجايكى راج عاق“ نىك لب ىل اين رون

 طولك هرعاق هنت آ سلبي طالتخا اكىلاش عروأ

 ترانس تب ليت ني ولقلا كيمالا طيحملاو دكسملا .«ةقريفارقلارجأ نان لكك وسنلا ىق لمحللا ل
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 كس صح كيا لس ىلا عرف" ريتاس لس مل اخ عرون < اح وم خم فض حس لوا عروف كا © ربت هرعت

 كس ىلاخعرؤ اجمع عر حس لادا عروف رك اك خس تسبح ليس وف" ريت اسس كس هواي ذي و: حر دخت اس

 تج تليد لهو تاس لس لان روف نوم عي نم رك رواء حد هرلاب ليسوا لام -

 م ناي لي دعب لس نايب لس بجت ك1( نايباك شورف حرام ) باباكر عاوت نا جرا :ىكت وأ

 قب تررورض لك لا لبي للا حا لك و بكا يكك بيب حس لادا لابي رك ذاكر عاوق نا كس باب شاذ

 تح
( 

 نايباكن يق لاوحا

 قش للي نا « ليث كاس أ لاسم كس ثار يمول لوممداي ىلابذ يي ليث للا حا زج ىداينب لبي لغلاف لع

 هدايرت تس هدايزت لك اسم اهتم لس قاس خيا قنة وم ورش لادحا رك حس تدورض أ كفك

 فيلا يقرا ل“

 د لاضاق 2 ةعبأ

 دو: رضتاس ( كيتي # تنل اي) نلبالا نلبي نلءا هلبج اك سرس ©

 6// ليس
 لأ نبا ثلا بل

1 5 

 وم دخت اس( كتبي كك سلا اي) نلءالا تثباي تنب ليج ءبيصعتلا رت سرس ©



 6 ليم

 نأ نلبالا تشب روي نا
1 +2 3 

 " ل ل اشو ل وثوو ثعوهو ركب ءدازوا" ومجرشو ااوا لوك جء ضن برص ©

 2 ليم
 نإ يو عر بنا

1 1 

 د لاو نات كيم دوا ررط لكس لا نت ليي لادحااي كس 65 رج

 رلساو با كايم رد كس دجروا كريم لك وبأ هوه سس تاركا <20 ثنا ب - 3 رع©

 دهس حررط كسا ليي اثم نفت عسا ومن نلامرحلا بسحب مليا وذ سو: سوم: كس .طساا ودا <

 :لاشبا تعب#

 6لشسم

 ئاأ كالا نا م دي نت با
1 5 

 ىتنإ# ىلا زوا نر ع 1 ترقارور شخ ا

 سب اك لم_نلرس وأ وم كيا ©

 6 لّيسم

 ن/ جوز لأ ىف ثخا
 ١
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 سب اك لير ثلث و لوم تاز تعورايور ©

 3 ليس

 نايل / 5 قت تمخنا ثان / 3 ىقيثنلا
1 2 

 تاج ل تو: كامرا بوب تس رورفاي لوصا ©

 6 لّيسم

 رول دج م// يشي تنخا نل/ نكبالا تنشب
3 2+1 

 -لش لاو اود ل :تروُز

 َى ْى ناي كتي جرا <-ل شو ل وثوو ثنّوهو ركزي «دالوا )كل _فض أ وه دالوا ©

 بج( وبرك جلا شيك لئاشوك د الوا

 2 لم

 ارأ م نأ جوز
1 1 

 سمج اك لع_ رو لوبدالوا ©

 12 ملّسم

 رول / با نار تشب حر تروز

3 6 2+1 



 28 ا رفلاصيخم
 ءاستلا نق لصف

 بنل ىلا قاوو ا :تاعوز

 تحج ,عئروأ وم ثدالوا ©

 4 لمس

 م./ فيل م// رج عر با ما يدن
3 

 سدج اك لع_ نك وت نوم دالوا ©

 54 امص
 يا دع م/4 ماشا نإ نئالاثتنب 2 نم / جوز

3 12 5+4 

 لي لاوحا نك كس :ثانب

 تحج اك لي_فضؤت ون لي ©

 ظ 8 خب

 نأ ع م/ ىف ثخخا نا تب
4 1 

 2 «نارلت وأ لوم »دايز تنك ©

 12 ملمس

 مر/ شي ا خبرا ةيوز قلارلل /2 كاتب
8 3 
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 تاج اك لع_ صح ربا ري كس ثوم ودول ك يروا «هدايزذاي مم كيا ىف لن ريص# ريو ايس كس نا ©

 24 ليسمع
 م/ دي لأ با نأ /4 جوز نا 4 تناثب

3 4 

 17/ر

 لارسو أ أ خس جو كلت ع دتاس قنا ل يت تاالاحود كس ثا لي لاش لسا :لروس

 كت لاح ىأ وكل ابيب ان بيصتت حم سرس وكب سا تس جو كل تاس قت تنيروا جن

 ؟اىل اغار اكل وا اكو مم رابعا

 با بجاك كل بنت برص حم لاس ءاكو م لب رابط اك ترتسم وبل كر :بنا

 فرص روا وبمن( لس ناو) ىلبالا نلبلاب ىلبا ءوم( تللفس ناو) بالا تشباب تشب فرص تاس كس

 - ئاي ل ومدالوا ثوم اح ءوج( لش ناو نيالا نبا ءنبا) دالوا رك ب بجاك هلسبنتلادس

 كدي اي روا رس ود« كتم لي كلا نا دوا حررط ىك تانب نل « ليث لادحا هج كس : نلئالا تانب
 ليث للا لاب روا <« حررط ىف ت انب تلاع

 سلب وبث تشب ليج اك ليا_ فضا أ وب كي ©

 8 ا
 م/ 5ث نم / جوز نل/ نبال تنب

4 1 



 30 ضار فلا سي

 سن وبن تشب لي ا لع نارلث وأ لون هدايز تكي ©

 12 ليم

 م/2راتنخا عر جوز نسل / 3 نال تانب
8 3 

 نامل صحاكل وق روع لبي تدبر شلك و يك" ومب ريض اسس تنشب كيا ليج اك لس سس هدايرناي م كيا ©

 ل لحا ابر اي سدس لي كح لس لاق ر وعول ايل لس فضا ذل تاب كيأ بج« لاي هدايز حس

 تاج ل م اتب(4) نامل ىواس(1) لادس حرت (3) فض
58 
 كا تشب م/ 5ث لرد س/ بالا تنشب

1 3 

 م لوم تائب »داي زايد رضتاس ليج لت وم تو هدايذاي مكي ©

 12 لم
 عبرا وز نأمل / 2 تانب م/ 5 ناءالا ثان

8 2 

 ننالا نيا نما قم عب ) لس اى سس لاإي(لاهباكن لا قتس) نالا نا لج ىف نوم يسع ©
 هع اك لب_ صح ربا ري لس ثوم ووك رك ياكا « لوم مش اي لوم تان ومب وك اس(

 3 لم

 نا 2 تل نمالانبا 0 نيالا تع
 2 حم لسسما

1/6 

 -ج داو نارلل اك جروا جاب حسد لتس رختاسس كل ىلا رون اه فض هس لوا عون ل
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 ناايه رد كس نءالا تانبروا تيه .طساو نلءا كك لحاء اجآ تاس نبا لج كومبو ©

 اتت لثة بوك مطسا وز عون ةسوم كس طساوروا

 ظ 35
 ل / بأ عر نبا م/ نيالا تشب أ لالا نب

5 1 

 ركب اي نوب نا وج" ب قم اكب ابك حس( ضباب نيش ب بار: ل تفل بيت
 "دف لع طاخت - نارا وك وكان ىلكا لك كوم" ءس حس( ضن باب)) نبا

 ني داعب نست اك تا ضن حس لئرب وج" ًاضعب هّصعب ٌبّْضَي ٌره وّجلا ب لوقماكب رع

 ل لوقروع لبي رعشاكر عاش" انركر كذاك دايز دوك ل يحك روز ىلا وج" تِقَقتو تس"

 ءارتبا ىككتبصض كلانا ةنالُقِب هتديصق ِتَبَش هاتاجابك انك كابب فاصواو ن'اج

 لمادا يح رتاق كثرداع كسا رعش كلوا تاغ لش ترروع قل قتلي بيكا لب

 ايل رورثوكب ل ت اثكلا تيقن تاب كل_قيل يبيبل وأ ءارثبا كج يرن خ2 رك يبق

 عرار ؟تانب ل تاج راذلا يالشخا ىلع تاثبلا زكي م تك لبي حرالطصا بييبشل

 ءرج اس لس تاحرد فالس ا

 برغملا ءءاهبقفلا سا ىل
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 لي لا وجا كس نابالا تانج انرك ع دوك كو لاوس كيا ضرغ لك ركع يس ووك ب بيبشت ليس

 ود لكوبك ليث لوم بوب تاس لس تانبود نلبالا تاثب بج مك يهو اوما دبي ت © ر بأ تاو

 ثانب روا لوم رث تائب بجاكو ؛ ىراع هرعاق قاع قلك ل بالا تانيايكو ايل لس نأمل دس ثان

 وم لسا سا لا ضن للي نما

 لوم لبث حلاو تقي حس با وجر تم قنا ل سرجاخ نايل كو مب كراج هدصان لم لا :باوج

 ليي ناب ذأ لك ءايلط 1 [ماوكر كلحا بيدشتتلا يسم ماناكل ما روا يك يما و بيدشتلا ءلئسم ل ءاببقف كلحا

 شت لبي ا رتبا ىك ريق ر عاش خرط لش وهب جوتن قرط ثا ءارلط لم لسا وهنا ديب لا جو كت

 لبي نابذآ ملك ج ليث تنل بريش ءارعش واسج ح_انء رك نسا لس لون روع كليك ارك وتم وك وكول

 لوم ىتو تلاع ىكءارلطاي وك أ ايل يي لع ,ليسم لسا لع كل اوس ن_ ءاهقف رين ووجوم لاا وس الاي وروك

 ب لوم كن ل اس تنذو كسر عاش بيش وج

 ماس لحا_رروص

 و دوا لك تانب نلت ليدالوا كس قار نمر وا لت قاف نلفت ياي وك ليو عب نلت لس تميم

 لكس ا لي شقفءتس جو ىقدايزروا ىك لك طساو لي لفسا حس تب ضب وج ني تايب
 مش اك حسيت واد وسم اكسس وو دوم ماناك عب ديبي« لابقا ماناكت يم ء كغ اج وم تحاضو
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 لو ل »م توف ديي حس لاق بس: لك نبا ل طحاو نح نايم رد كس لابقاروا تانبوث روا ء«<-

 تك , ليصل نع وق روك

 ١ مج م 5 1 5

 ظ 3 3 9

 نبا نبا ثنب ىرس «نبالا نبا تنب ىرس ود« نبالا تنب :ب ليي: تحاضو كلوا ارت

 رك ايق ري ىلا ثلانو ىلا زار ف «عس نباالا
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 قرف ركاب لي تك لوك ينو لس وكيع رد ءايلطوك حوا حس بس لع تانب قرف
 ىا ىناث قيرف نماينعو هت ىلاغرلا ع تك لوا قيرف نم ايلعوأ لاؤأ ع لوا

 لاي لوقف لوننت لم مريس لكأايرعإ كس ذ_ركم ولعم رج روك اجو مولعم هجر داك تشب برر
  57ٌدحااهيزاويالال# نتتم وف لي لاء لبت مل( ل اقم) ىزاوُم لا تشب لوك ل2

 ءاكوجركذ رج رداكل ا < ىزاوم تنير لى زاومرلا ومركز

 نمايلع ىزاوم لوا قيرف نم ىطسو«لك ىزاوم لوك ل-لوا قيرف نم ايلع ب

 قيرف نمايلعر»ا ىفاث قيرف نم ىطسو ئزاوم [-لوا قيرف نم ىلفس«< ىاث قيرف

 قيرف نم ىلفس« ع ثلاث قيرف نم ىطسو«ىزاوم ل-ناث قيرف نم ىلفس «<- ثلاث

 هس لا ىزاوم لوا كسل 8

 ىك تا مش - فض كلبك لوا قيرف نم ايلع لت اعانناجؤلا وم مولعم للرف روا جرو بج

 كن ئالا تانب ح لدس كليك ا رللل تاس - ىزاوم خا لوا قيرف نم ىطسودوا رم

 حرا فض« تلاع ىرست ىك نبالا تائب ي"ةيرلضلاةدحاولا مم شدشلا ٌنُمَلَو" حررط

 راك لع ليت قت يوك تايلفسو لبيت هدايز حس نالت صحا ل وأ روع ر وا «نلأرلل قواسم شرس

 نبال تانب لك تازاوم غبسا نا يول عاج لامبانيا تم نلما تاس كس كك حس لبي نا بج

 ارق لم تايلفس روا اك سانب رصع وب قى حس قار شوك تايلغرواوب ىك حس للف سول

 عم شدشلا ْنُهْلَو " قتاس ل تابع لا  قلختم ليصقت ب ءىك لوب بوب دبات حس
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 ٌمالغ نهنم لغسأ وأ لاقنلا لا "ةدحاولا فيُعَصْبِْنْ 

 32 لوم بصعت ريض اس كس نبا تايدلعووالع كس حلا تس ا لد ساي فضول. نم :كروأ

 -نيلاوحا جابك : شيع كاوا

 تح اك لي_افض أ وم لي ©

 4/ ليم
 72 4 ادن ع نر ل عشا

2 1 1 

 ضع اك لم_ نالت وأ لومهدايزايدر ©

 0 6/ ليس
 كا روز سر ل ثمخا نال / 3 قع ثمخنا

4 1 3 

 سياج " حر صح ربا رب كس ثوم وو ليك ك ليا" ىك ليث يصعوف ومب يتاس قب ا ©

 شا 6/ لمسم
 سا ما 358 قس ثنا

 1 ديبي رص

 5/ ع

 ِتانبلا عم ِتاوَّحَآْلا اوُلَعْجا" ثيدحلاف لين بصع ىو لوم تاس نلبالا تانباي تانب ©
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 تب فرص دوج اكحلاءروا وم تخلل وك ك6 دل صح ضو رشم ايا وك بالا تششباي تشب ىلإ " ٌةَبصع

 يصعق وأ وب نلء الا تشباي تشب كيا كا« لبيك بج تلاع ىل وك ىك تشب .لك وبك اكس ومب لي نبال

 ( جى لي قاع تاو حررط ا )٠س حتت ناب الا تاب« تانب لبي باك جرا لك لي

 6/ لمس
 نس ما نال /3 نبالاثتنب 2 نأ 2 ققتخا

1 4 1 

 لج " يع خرااي وم قص ترخا" كل ومب بوب ل ومدالوا ركظ ايدج اي با ©

 4/ لمس 0,
 عبر جوز م/ 2 شا رأ با م/ 5 قي تنخا

3 1 

 < ئورم اقافلا ردا تبلا بلك لوقنم ثييرح لوك يقاس كس ظافلا ووك ل للي ناش ل

 هس ةرعشثر قاس ورمو م اعلا اس ملل هاو ع ف عمو رس موس نام يق صخل ملا هم وول وق يره
 نع قرزالا قاححسإ انئدح لاق حاّبَصلا نبدّمَحُم ْنِب نَسْحلا انندح لاق ءركشنب ريهز نب ىّيححي نب دمحا انّويحتا

 نها مج و ا ل ح8 .ر عد ا 00 س سا كس | يش ها * ِه هع 2 م - م 2 ىلع 1 سهام اع

 نب ٍةَنْباَو ِةَنْبا يف ْملَسَو هيلع هللا ىَلَص َيِبَنلا نع هللا دبع نع ليِبَحَرْس نب ٍلْيَرِه نع سِئَق يبأ نع مادك نْب رعشم

 (نابح نا 6 ) تحأللف ىقب امو ُسَدَّسلا نيالا ٍةَنِباِلَو فضتلا ةتبالل لاق تحأَو 3 تاع ع يي ةونإ نس تمور م ومو مخور ءةيرأ كلر 8

 لاق و ىَقَب اَم هتحال و فضلا هتئبإل لاقف ًاتحنأَو ةَنبا كرت ٍلَجَر ْنَع ِدانّزلا ىبأ نبا ٌتَلَأَس لاق َرَمَع ٌنْب ٌرشب اَنْنَدَح ءابوم ر معوم ريق رح وع هسإب يجمد كلب كي اثم قيم ارك |( هو نكسأإلا عةمعب كا أع تنك لس وفول (يقق م

 .ىَقب اَم الإ نِهَل لَعَجَي ال ةّبصع ِتاَئَبلا عم تاوحألا لعْجَي ناك تبان َنِب ديز نأ دير نب ةحجر احن نع ىبا ىنّربحتأ 200 ا 0 00 2 عاض ناس ار ع مرو كيب جا ه6 م 00 هَ

 (ىرارلا شو
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 نال كام :ىلالع تاوخا

 تح مك لي_فض و كيا

 [2 لغم
 حر جوز كرا / 5 قت ضيبعا نر الع تخا

6 0 3 

 منع ونش قي تخا جاك دس نارل وأ لوم هدايزايدورد ©

 6 ليس
 نا تون ثلث /3ىفتخا 2 نالش/3لاطتخا

4 2 3 

 سم" نيثلتلل ًةلمكت" وبرئاس فك تخا ليا بجاك لررس ©

 57 نا قسعخا 2س /3لاطعتخا
1 3 1 

 د لومي تاس قص تما هدايزاي ود بج[ ومب ©

 3 ب

 تبان للك نا نال /2قستخا 2 م/3لاطتخا
2 1 



 538 ضار فلا سي

 لس ثضّوموووكر كرب كيلوا" وم فتاس ملا لعنرا بج ىك ل يثن صع لل قل وم سيت حلو كك ©

 تاج 1 "اك لي_اصح ريارب

 3 لمس

 نايل / 3 قص تخا العدرا 5 ىلالع ثنا
2 

 1/غم

 تبت (حررط كب تلاح كدي تاوخا)« ربصع قب وق لوم دختاس( كيت كي ) نئئ الا تائباي تائب ©

 6 لاسم

 سر ما ن/نبالاتنب 2 ع/لاط خا
2 3 1 

 «ىلالعئراايوم ىف الع تخا ء لوم بوك بس لوم جت اس( كيت جي )دالوا كاي داي با ©

 هع
 فب

 غل 2222222 ا اكسل
 م ىشمخرا 2 ع نئئالا نبا د 620 م لالعما مر الع تخنا

3 

 ليث لالع تخخا رايي لاهي الشم ركر هش دووك كب كيا لك سي دقنإ م طاكخييس د صح رباب كس ثوم دوك كليا ل

 ل يصع روطب رمت“ كيا مس لبي لوصت نات وأ كارواّء وم دارثا تاس لك كس ركر ودول خرا لال 2 كياروا

 صح كر كرت كيا ليث سد برطلي و ووك صح ىلا حس اصح اك شرم كيا لت, سرك يل رب تاس وك يا لب ايك

 كك" هند
 ع
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 تاج لس لوب بو مل الع عراروا ى الع تنخا ى مضت اس لس قب ٌنرازنن ( رقت © تلااع)

 2 لمم
 نل/ تشب ساشا 2 قسللا 2 م/5ىااطعخا

 دعم السم
1 

1/6 

 را رك[ )9 ناب الا تشبيب تنندلا حث بصعع قب تمخخا بج كس لوب بوب كم دفتاس كس قب تنخااداوا

 لش حجو لك قع تا رك تكس لوم باك حس جو ل قع خرا رمي وأ ومب بصع حس جو ل قب

 «ايكر ذكي لاثم لب حرر
 2 يب لعسم

 ىا/ نبالا تشب عر 4 قت تدخن م/3لالعلا
1 1 

 لئلا وجا نات سس :مأ

 تت لوم مق اسد رعود تس ل ناب“ « ل امباي لوم ياسو الوا بجاك ل نرس ©

 6 ا

 لأ ىف تنخا نا قيضتخا سما 20س/ فشل
1 1 3 1 

 لوم داو د عود حس لبي نا لاب وا لون شدالوا بجاك نسلق ثمن ©

 لوي حس نم ءلامجبروا هس لاش قا دي نر اج لءاشوك ل وثور كومرل يدالوا)

 ( لثوار فير وا ىلع قي « ماا
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 6 ليم لاش
 نل/ تو لى لك شل / ما

2 1 3 

 تس «ءلوم ماس يع هزلاد حا روا تاركا لل اشم ©

 12 لمص
 حار جوز عر با م./ شيا لئاميشلل / ما

3 6 3 

 نس )للا ثلل قرب كب دن ل فيسول ول | ماماركتا كل 01 كلل وأو برع لَم ى بارك

 ءحاتلم لي تروص ل با كاريبجاك دل( ثمل كلا حج دحب كس يسد صحو جوزي جرو

 ب لقت ايل ول روصوو فرص ترلاح كرست

 لوك لبي لؤتلاعور ليو وم ع رمت اس نايع هزلا رعااي تاركا نولاو جوز الع نوأا دوا تدز لع

 - كوم تلاع

 ليلا وءاود ل :هرع

 تق 1 لوم رباب لي رج رد روا وم رك لج «هدايزاي وم كيا ءىواداي ومب لان ءاك للسن رس

 6 ريب

 بالامآ 22 مالامآ 22 ن/قمستتلا سأل عتشا
 ا ل 3 1

 1/س

 ىرس ووو تس مالا ما مأ كي الشم وم ثهدايزأي م وجريا ري ظحاو لبي تادج لوف ود دوا تيم دك سي اى ديا ب ل جدد ل

 -ل اوم بو ثروءوع شا بالا ما ما ملا وم بالا ماما مس 3
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 -_ لبيب ليس نري لع ترلاح رس ود نا ©

 تي «لايداداي لد“ لايئاثداوخ ل لوم بوك ءلوم كاس مأ لع“ . + 3 ٍِى وب ©

 3 لمس
 م بالا ما مرأ مالا ما لك ثمل / ما

1 

 1 م نبوب جوا كدج ىديجاؤنيا كدج دكا كلوت بو ايوا وف »م دخت اس دج اي ثا 00

 لك لوم بو تس جو لك ثلا بلا

 لاش كسا
 6م

 عر با مر بالا بام م/ بالا ما نأ مالا ما
1 5 

 لاش كرم
 6 ليس رس

 م/ بالا با ما ل بالاما 2 عئ/ بالابا
: 1 

 . . . 7 - 1 مي” | 9 نم

 رواوم لات كيااي«لايداد لف هداي لوم لايئان لوفود ها وخل ليك ب وج دى دعب ءنرق يوت

 سبع «ىرداد قرسور

 6 يا

 نا جروز مر/ مالا ماما م بالا بام م بالامام سر مالا ما
1 3 
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 لأ يه ياي ريد وع وع را ىزلودابا لل لاوسرأ تابعت ون واتس كثر كادو

 لدرس كيران كسفسولولا مارال ومب ىلاو لوتبار ف هدايزنإي هد ىرس ود رواوم ىلاو تبارف كيا هدج

 الشع يوب هيت" تس رانا كس تيار ليرات لس "رف ط روز كوب مميت سا رانا لس لدور

 لاب كسضسولولا ماماوأ ليان لاتمارق هد ل كرس هد دوا ع تبارث كيا لي كيا لي تادج د

 رهيب 53 نا نر روا لو كثادع در وبلا اماكن د ف خل دلي

 كس ليث كودو رس ووروااك هل صح كياوكه دج كيا لبي ليث نلت لغتنا رق لك بلاك ةساجايك

 كيا لب (1 )رهن شقت ومب رح الم ثقف و كليك ا ؟ كوم خب: ىدكك تما رق داي ذي وو لبن هدج كك

 ليا هدج كيا ل (2)ربأ شق « لل ىلاو لوتبارث ود هرج كرس هدروا < ىلاو تبارث كليا هدج

 -لي لاو لوتبارث ني هرج ىرس هد دروا <س مى او تبارث

- 

 ما( بنيز)
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 < لاو لوقا رثوو يي

 ثيم لوم ثبارف كيا ب ,بنيز تنب همطاف تنب ميرم نب هومحم«حررط لاا
 ءىلوم تبارث ىرسود ي بنيز نب هللا دبع نيزيلس نيةومح مرو اء سولي

 < لاو ثبا _ كلا موثلك

 -موثلك تنب هجيدخ نب ميلس نب دومحم ب

 زارنا روا كيا شقت الايهروكر 7

 5 و
- 

 مك هك تك كأنك تك مك تك تك
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 مستقلا تنم

 يق )تالا وعدد دس هوو نوم ال قو سم د ودم 86ه( )

 0 نس 8 /

 مب مم ما ه4 -- د2 ةينا و تو - ما( ن)

 | ويم ةعضسا ]|
 (رجيدغ) ما < ا > (رشلاربخ) با ل يا تدرس 5 - ما( ضان)

 ا

> 
 ا

5 

+ 
- 

 (موثلك) ما - ما(بنيز)

 < لاو لوتبارق نع بنيز

 كيربارق كيا بنيز تنبةمطاف تنيبةميعن تنبةيقر نب مساق

 «كتبارث قرسود يب بنيز تنب ةمطاف تنب ميرم نب هومحم نب مساق

 لوم سمارأ لرب يروا يقيز نب كلاربع نيردياس نيو ومسمع نيريبا#

 < لاو ثبا ر كيرا مثل رؤا

 :موثلل فقب ةحيذخ نب ميلي نيوومخكم نب رمساك
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 زارئاروا كيااكر شقت انابهروكر

 مي ع“
 »7 ا
 1 ع هيو
 ١ . ا

 ١ 3 هيأ دي
> 1 

 يّ هيأ هي
 1 "3 ب هي

 1 3 "هي هي
 5 ١ 17 4 ع

 ريردص د _ _ _ _ انام قل ل - دود 5 9 2, نام“ دز / 7
 ىلا 9 يا" 0
 ذ "ص ر#ّ 3

 5 ب #َ 53
 - َّق # 3

 ا 9 8

 1 1 1 ل | ذ- [ أقع 1 15 1 1 ا 1 1 1 1 /ٍ 2 0

 ى 7

 ١ ِ 1 1 1 |[ | " 1 ا 1 | 1 م١0 2

 م

 -- ا

 د

 رثط تي
2 5 

1 
 2 هلي

 < لانك( مكرم ) قواد تح ظح او رس ود هس لان ل( ستن) لان لكم حاف حس طساو كيا بيز

 كد قا م )اداد تس تحاو رسمت دوا
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 ناسساك تلابصع

 ءاىكملالغ ءرلظ روا لك بلاط ع حرت ..يللك بجي ىكب صاع مس عيئ هرصعروا ىك ةبصغ سعي تابضع

 ء لآ( ض).ءبوس ررصم كل لا رواء لبيت عرومس لبي برع مالك بصاع جرا

 قل لي تفل تبوس ثث كبها رقلا وءيشلا لوح ٌةطاحإلا ةغللا يف ةبوصعلا

 اى يب لك بكل ث تك ربصع ك- لاا وك ب صع لب ل تلسوك شر ىردي روا وكف سك اعاد رك زج

 كت ريما ءالس رك سس سل ةباقو ريق 3 لف سرك تضازع ل ناي رطاعا لي بسن لس ىدآ

 دوا« ليث م ونا لي نيجناج وا ليث ناباو ثا فرط ىكعررف و لسا كسير وط لاا رطاحا

 هارفنإلاّدنعو ٍضِئارفلا باحصأ َهَتَقِبأام ٌدَح اي نم ٌلكٌةبَصَعلا«لم الطصا

 لاملا عيمج ُرِرحْي
 ترروص ىلإ لوم ث ضورفلا ىوذروا لب تلح لاي اب حس شو رثلا قوؤوج_ شك هور يصع قم

 ني تل_ لاياراس لب

 ىب بصع (2) ىب ربصع (2© لري م هولا هيدا

 وت انور كبار ولا اسيد عيب # لف صعورول

 ,ج_نتخم , ىبس_بصع بوب قلخت اك ازع ياس كس تبيماكن بج ليث بصع هو قبس

 ىركر جا لوسرلا ربع نب ىنثلا ربع ىض تال ن ونفلا تاحالطصا ىف مولتلا حمئاج ل
 لورعلا حراج 2



 7 شئ رفلا صيت

 ]1 ء/ لا وى بسر عي ل حلا ؤت ومب نو وجوه ىبأر كا

 ىبا_صع

 هرج حم ريصع طل. «رهخإ صع لس. ءسسفتب بصع 1 ليي مك نلت يس بصع

 ءوه ت ثشوم لبي نايم رد وجة فرط كت يم تبن ى ل ركزي هور هه سفن ب صع لع

 لري اهدا

 ءوم كك ير رجلا ءانبالا نبا دوا «ءانب قم علاج ©

 وب ككريوا جرا ءبالا ثارواءثا تت ءتييما لا ©

 وم كيب جلا «رآلا ةانبارو انآ قثثءتنيملا باغ ©

 وب كي جملا« مامت الا ةانبا دوا مانعأ تس« تيما رج زج ©

 رش لحا ل بيرق هدايز ل باب تدب بلك و بك تيم ءاج نأ البي حس بس لبي تابغ

 لي ءاك يات عروبتمم لكن اني مح اكعر وتم « خيبات روا سس عروب و لسا تاروا سس عيان و حرر اي

 ماتم مئات ب لكد بك يق“ سولف لو هن كبر «ءابأ كن كس تيم سو بيرق هداي زادك هان

 كت يارا« للي

 َيرَتْسَي نأ َلَجَر داَرأ :لاق ءنّسحلا نع ٍدْيَبع نب ورمع نع ةنِيَيع نبا انربخأ ِهِفْئَصُم يف ٍقاَرَّرلا دبع هاَوَر ىل 8 ل يس نس ما سل م كل يح ىس# ع هَ جا م ”ىر# ملا كمل هال سا رق . 2 م يك كو مال

 فيكم :َلاَق ؛"كّل ْرْيَحَو كَل رش َوُهَف كرْفك ْنِإَو ءكّل ٌّرَشَو كَل ٌريَح َوْهَف كَرَكَش نإ" :َلاَقَف َمْلَسَو هيَلَعهّلا
 ٍ م ل ا ا ا ا اح 1١ ال تاردمع ياك

 .ىَهَتلا ء'كل َوُهَف ءةَبَصَع ُهل نكت مل نإ" : ماسلا هيلع لاقف ؟هئاّريمب
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 «كتريواةررط كاي بالا باه مرقم باءت تيم لح وأ ومش تيهءاجرلا

 2ك لم دوأر يتب وب توم كس بيرت

 يادوا لي ىلالع نبا ع مدقم قم خرا لي ناهس نت تربل باءاج ربي وف ومب ان تريم لع رك

 مرقم را ءانبالا ءانباردا ءانبا ع لس يادوا لي. . را ءانب ال ءانياردا ءاثبا ع قس با مرقم لال

 ثوم جرا بو ترشب ل ىلااع دش راكب لكوكب كراءانبالا ءانبا روا ءانبا ل ّقالع را لف

 لام« قي ل كلحا توم بو ىلع اول اج ومب بصع رت اس لس تنب بج قم تنخا بج وم

 ىذ نِم ئلوآ نيَتبارقلا و نا" < يرش باب فرص ىلالع نا رواج قى يرث
 نوُقَراوَتَي مالا ىِنِب نايعآ نا" <داشرااو لت للالجروطت يروا" ع دحا او ةبا رق

 وت كس ءاثبا روا « ىفلالع ملكش لو سوم ثدراو نا“ اوي قس قي 1 " تالقلا ىنبب نود

 رح حس لبي وفل ىوذ ىف خرا دوا ءاك نس لبي وك انبالا ءانب سم

 العم روا ري قاطع مع سم دقتم قطا ىج لي نلاء سقت“ هدج زج زلوم اد تسبملا باءزج لا

 ليث م دقن ..عراءانبالا نبا وا ءاتبا كس قت مروا «ري..ٌعرا ءانبالاءانبا دوا ءانبا كسبت مع ع مرقم

 كس تنيملا كا لج لك مانعا كس ثييموأ لاو رش بس هيلاري ..عراءانبالا ءانباروا ءانبا ك الع مم

 دختاس كس دقق ط ىاوكم ادا لس تيم دج وف لمت دش وك برك اك لس ديضتاس كس بيت رن ىكاوك مامن

 __ هليل بس كتتريوا دقيإرط ىبم ع كنس

 عراب رياض «رجاي ا «ىريتر ثص «قاذر 1



 ١ شل ارغلا سيخ 49

 ءاومركذ ل | تجري داو يشر ىدقر يف لي مدقم هو جس قوق تاس كس تميم دنش راك

 تيه لسا جس برقا تيم ءزج تبت حس ديعب نق“ هييوو جي بيرق كس تيددجررط ى ادا
 تس تمبملا دج انج حس برث ا تميل با ءاج وا تس تسيب لا با ءارج حس بر ا تبي لسا روا حس

 هص> اك اروا < ليش ربصع ريضتاس لس لو اهب خيا 7 لذ لذ داك اعد .يهيريخب هبصخ ع

 لبي لا وجا كت يجب «مل الع تخاروا قي تنخا « لب الا تشي ء تنشب كلش« نايل روا فص لبي لور

 رصع ريختاس كس اهب نيس نول وم يصع ىلارياك لاروا لب ررتع صح او لوأ روع نت رواء« تدك 7

 لع لانأ هب بصع روطإ وأى لومي ءاك د ماكيتراراس لاموق ءومب ضتاس كاتب ىلو ميك بج كنب سن

 هت تسلك ماعدالا ىوذ يب لك د بك

 قلع تنخا تجب سقت ربصع رقت اسس كس ثنو سرس ود وج حس ثوم ورب هر يغخ حمه بصع | م

 تا لاوحا ليصقت ىك وريغ عم يصع وا هربا صح ءريتاس لس بالا تشباي تشب« الع تخناراوا

 جس قكلاج كم ولعم

 (ض) ءقانع روا ءرصان« كلام تمت ىلوم حس قادكلا لو يروا حس يبس بصع مل ىرخآروا كرسور

 هرشدازآ اب كلاءاكم الغ هرشدازآ ءاك وب يف“ ءس لاي للي وان لس قب لابي ءانوموازأ يتم < ررصم

 هكدا م الغذساقآ تدجو نك مل راكد دعاكم الغ

 ءايحا قانعا لكك ع تايح بب هليل مالغاق آ[حررط ىكا هس تايح ببدس هلي يب باب ررط لش



 ١ ش ارفلا صيت 50

 داش رااك يبتلع كاي روض رواء خرط ىك تدوهو تمكالب تييق ردوا جس ررط ك

 بسأ هس يشر( تع ءاو ع 1" بهويالو ٌعابيال بَسّنلا ةمحلكة َمَحْلءاَلَوْلا"

 فرط لكروا ىل وكي لأ نيس مالغ ك)4 جايك يه ن دوا اج اتي تتسا حررط ىكرتش رك

 ركل فتن لس ركب بوك سك تدنن قبب ا كس لاخلا ركيل لا كك رك وضم (

 ك(ءالو) بّيسمركذ لك دار قت لبي ثيردع دوا ل شكوك تبحو تررضن لبي تنل :ءالّولا

 - ىاروا لك ترضاود م ىك مالغ ذاق آ ت و ىك نع لك و يك م( نت ) بس دار عدوا

 روا هةقانفلا ءالو م وكل ا با وم اق يسمح تب ارق وج نايم رد لس مالغ دوا اق آ1 تس جو ل ثيرع

 «<س تاج ابك قتلا ءالو 3

 وأ( تأ كسل ادج اتاجابكوأ لاك مالغورشدازأ لا بقارعلا او لبي حرالطصا ىلإ ص رف ءايلع ردا

 كلاحا ري مالغ ل لوم 10 بييسلا ىلا برسل «فاضا لع ةقاعلا ءالو روا ءيثل ل ثار

 ىلا ايكامانب ثراو قت وأ ى لوم لم جرد ىلا لم لا مالغ هرش دازآ باامت ايكد ازآ تلا كسك

 ات ضاقتاكى لالغا شخ اع روا تسجو ىك تك

 لوم ثم بس صحو وم ع قيس يرسخ لس لسا روا اجو توف مالغ هرشدازآ بج ل اع انناج

 كابصع جري بيت ياا لوك يق يصع لس لاول ومرت يك و يلا لوم را اك لع_ ول قاعلا 5

 ىرادلا نثم «نيحيحصلا ىلع كردتملا « ىقهيبلل ىرببلا نس «نايح نبا ى

 نوئفلا تاامالطصا ىل مولعلا حاج 2

 مولحل او نونفلا تام الطصا فاشكو
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 1و وم دوج رك اك لاو بح يصع ا نوب رنج ىين بصع سةر كى رك

 ,ك ل وى بس لس ىبس ل1 وفن جب برك ءاك لس بيزتر لا روك ين يصع لس يبس يصع

 روأ عرب مرصع وج لب لئاش قم لمت روع ىو لع نجا لع لب وأ ضورفلا ىوز لس قتخم ,ءااو رو

 هلإ عالّولا نمعءاسنلل سيل م داشرا و يبيع ليج روض“ لكلا ليي ليت رك عر ربصع

 0 هل لبن ىك كلي سلي ءالووكل وق دوغ رك يرصق» ا .نقتغأ نه َقَيعأوأ َنُفَتْعَأ ام

 دازآ مال هد رك ازأ كس تروع وكن م ءالواك ا ايو مايك ازآو وخد تروع وك لش ءازو يس رك

 بنام ل ]تاك لس ترروع ول لم ءا واكل سا اي مم ايأنب بتنام كترروع وأ لس ءااواك سا اب وميك

 اياثب رين ةسريب كس ترروخوك نم ءاذواك لسا اي وم ايانب ري سس ترروع وك لحم ءازواك لسا ايدو ايأنب

 ءاب قت مالو خ_ نتحمل نوشخمت لس تمروع ياي ع ءالو حنت كس تسر وي

 تثدد ل ل ١ ليصغل 1 922 كوب كيك روع ءالو ل لوأ روص رع كا

 ءاك لع_ وأ ينعم و لبثت تابصع ىب كك اروا اوم توف مالغايكد اززآ تفح مالغانيا ذس تدوخ 0)

 ءاوه ترف دوخ لس رك ازأ مالغار سود كيا فذ مالغهرش دازآ ءايكدازآ تفه مالغانيا ذس ثروت ©

 ٍدوُعْسَم نْباَو ىلَع ْنَح( 101306 ل ءالولاءارنلا ثرتا) باي ءالولا باتكى ننس 1) ُوقَههَمْلا هَ رْخَأَو ءثيِرْغ: تلق ل

 قكغأ ؤأ «َنْفَمْعأ امال ِءاَلَوْلا نم َءاَسَبلا َنوُبَروُماَلَو «ةَبَصَعْلا نم ريك ءاََوْلاَنوُلَعِجَي اونا ْمُهّنَأ تبان نب ديرو

 ْنِم َءاَسَنلا َنوُنَرَوُي اَل ٍتباَن ُنْب ُدْئَرَو ٌنيِلَعَو نَمُع ناك :َلاَق .ميِهاَرْيِإ ْنَع اًضِنَأ ٌجَرْخَأَو .ىَهَتْلا «َنُفَتْعَأ ْنَم

 ِءاَسّيلل سيل لاق َميِهاَرْبِإ ْنَع َةَريِغُم ْنَع ٌةَبْعش اَنَرَبَخَأ ٍرِماَع نب ُديِعَس َنَنَّدََح (عارلابصت) َنْفَتْعَأ اَماّلِإ اَلَوْل

 ((ئ راو دنم) ميهاربا يلا حيحص هدانسا -اًهسْفُن يف يه ُْثَقَتْعأ مآل ءْيَش ِءآلَولا َنِم
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 تروم ل جاك كلوا, ضع ىب لح بصع ىيم لس لاا لامك اوت ءاوم توف يك” مالغار سو درب

 يصع ىبم ئروا( لوا مالغ) بس رش روا لي تابصع قي تكس مال ترس ود ملك يك 0

 ل تابصع («

 ىن يصع كك اروا اوم توف هوروا ءايل دازآ (بتتاكم ) م الغ لوع لس تبباك دبس تدوم ©

 هت (تروخ) ىبس وأ ليت

 "1 (بتاكم ) مااغ رس ود ذل للا ءايكدازآ ( بنتاكم) مالغ وع لس تبباتك ل دبس ترو ©)

 ىيأ نك لاا روا اوم تروف قب بتاكمارسود ربي ومب توف ووخ لس رك ازآ ضوع لس تباتكل دب

 ( ترو ) ىبنس لس ىبس ول ل تاصع ىيأ ل ىب تروا( لوا بتناك ) ىبنس شدوا لي تابصع

 لوقت ل مالفءومدازآ مولود د هيسد رازنب الثم تم كا بكس مالغ يات آ :مظحالم

 تباثكل دب هداك سدكادا مالغ تمت جر واءعس بتتكم ربع مالغ با ءدوا ب تبتكر قع ٍيؤفايك

 «برهجدت يدوااك مدازآ رعي ذم بدازآ بأ دعب سةر ريم كساق آر كارو«

 -لإؤ تكررت م الغ با

 مرصع ىبس و سب تابصع ىب كح لا روا ءاوج توف ( ربي ) م الغ ءايانبريدم وك مالغ لس ثررو# ©

 ب (ترو)

 ارس وو رميا ومب توف د وخرك نهري دم وكم الغ سرس هد ريد )م ااغنايانب ري يوك الغ لس تروع ©
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 ىو ل ىب“ مروا( لوا ربرب) ىيك تروا لت تابصع ىو تلح لارواءاوج توف كك ريد

 كَ (ترروك ) ىبمس لس ىبت وأ « لت تابصع

 لع ترروص ىدي و لوب تو كرروك بج بانو مدازآ رعب كة م قوموا برم :لاوس

 ؟ كر كل صا تك ء ال واكب كس ديد تيس لع تروص مم روا ءالواكر يدم نيس

 ويلي رم جوا ل ص 2 ركئارادرك ومرت لاي ؤوتل ترروع رك قم و ب ترروص لاا: باج

 ( قمم ءىدجي ي) لون روص لونود ف ضاق لي ب اناجايدرارق هدرمادكت هو بانتاج برت اراد

 تروكا زيا لآ ب مالسالاراد هرابود كس رك ل وت مالسسا تروكر جيا يك مع 6 ىدازأ دبس لأ

 كم لل اركارواءثراو 01 لا تروك وأوُم كرو رب رم ي..كسأ ءاومدازآ ريش رخل لسن رم

 ءارزك ا كاريجء كو م راو ىك كس انام ايأتب ريم وك سوو

 دازآ ريري ركوب توف داب أب رحل اراد هن ف متر م دن تدوم كانك وب قي ب برا دج كيرا

 ورش كب يصع كس رب م رهط ثبلاك لع وك بأ يصع لس تروج لامك اوف وب توف ربي بج او

 ريدم تيس ايلي دم تيسا كس ترو اي وأ سس مليساو كس يآ ترو# انلموك ى ب رصع لس ثررو# لب

 ءالم لب لصاك(ر يزن جرروصب قاعا) نارحا لس شاوكت روع ,ددجبر كا ءابك ل ص اح ءا واكب كس

 0م | رثناو ) ءارلع نايل الكل ءالووأ تسرع لدي ءايك ل لوك نا تاغ كس لااؤأ

 يك لاب كس نا قدرك تاس كس ىدناي هد رك د ازآ كساق آ سرس ود حراكل اكم الغ تيبسا دس تدوخ ©

 مالغود رك ازآ اكأق 1 سود ى# .يايوك اتوب حانت اكلاد لي تبيح دوا تييقر هيك لك جا ك1 دي

 مال باياك لا كي سا لك و بكء اكو ب كعك اق 1 سس ودءالوك ل او ةاجوم توت بج ريم يأ
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 < ير بااي رركرازآوك مالغذياك كثررو# رعإ ل لاهله لع ثدا حلاوم ثق رروا

 اك لسع شبت قب كلي واق كس لامروا كلل كس ذوب ىب بصع روطإو كب ايءالواكل اقاوم تو

 لء_وأ ةقّيعم بابه رطساو كس بابدوا ب لي رعب ب كج ح ىببس يصع مو لك عا 6

 فرط كت روع جم ءايل عم فرط نبا س جو كى دازآ ءالداك كنس سباب لج وم تسلب هل
 م

 انآ ترس ود ىلا اك شارك ديت مالغارسود ل مالغ لاا ءايكدازآ وأ مال ةيساذ ترو“

 كح لاءءالواكل او وم توف ريب بج اونا ديبي ريك لاب كس كلا قدرك ضتاس ك ىدناب هر داززآ كح

 نس بايد ركدازآو كم الغور ىداش نسا نس مالغ هد كد اذزآ ك- تدع بج نايل 4 لسوق 6

 بابك لك اك لل وأ مالغهرش ىداش ءالو ٠ تاباي ب جاك للا وا مالغود رك ازآ لس ترو#ر كي

 بلابل جم ءالوذ مالغ هرش ىداش لبو مث م الغ هد رك ازآ اك لا لج لعا_وأ تر وعر جي وم

 دفرط كت روجر مج ءفرط لكم الغدد ركدازآر م ءفرط

 .قتعملا تأ تكرتوّلو ..

 ءالو لرس عليك بلاي كيد زن كساضسولولا ماماؤأا ومي نب روا باياك ا ذ مالفهدركد ازآرلا

 باب نيا هو كا بج حس طوالي دجتاس كس تييم تش راكل وفود", مك لسا حبك ن با قايد

 عليل نعم نباروا لل“ با نط قنا ءاحوم كلبك نبا قابروا كيك باب لد سؤلاب زوجت وأ كبروا

 لسا سببت ىج يي كل كس تارا ع ةليك نبا بس لس بس ءالو كي نلف رط رواء سوك

 تهبل مرصع لس قنا ءالو لامي ردا ءاني لبي ريص# ريس كس عليا ءكتءا رك
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 قا عليك ر مروا كبك نبا بس لس بس ءازوؤف وت رح رضتاس لس نانا لج َى تارك اروا

 تس دج ربا نبا كك لا ليك هب كيلرج قت كيو سف سوبولا ماءاءقاقت الاب لي

 صع ريتا لس نبا ءدجج ل ومن ناب دعيج ىو لع و كى ايفر ط دوا ح تيملا ىلا برقا

 كليك ب صع لس نّتخم ءالو لابي دوا ءانب لي __

 ...ورحم يحراذ كلم نمو

 , عرو رف و لوصا بج وهب ما رح حراك كليك شدي خت اس كس لش سو مرت مت ىذ مكس دب بجي

 وب زماج حاكذ دختاس لحج براد تش ردو مت ىذروا ءلوم هايتي ءدلاخ لوحي «دالوا لك. كاروا نال ملاعب

 وم رثوأ راد تش روج سهو مرح فرص رواء نا“ لامي دا ىلومي دوا دا ملاخء دا لوما ءدازايتي تب

 ور ونا“ لاب اضد تي ومن ما 200 سدح | نكي

 ءةوم لا دازآ ناي ليث ةسومدازآ يللا قت ةسآ لي ككل مرح مت ىكذ فرص لبي نا

 ءاك لع وأ ك لاء كلم رزق ءالواكل ارواج دازآ يب كلامه ولا ونت كلا ءاكراد تش د مرت ل تلا

 ل رانيد ليث كليك ى رغص روارانيو لمت كبك ى ربك ليي نا قلت ءىكر غن « كرك يب تانب نلت الشم
 نوبل لواوأوم كروت باب بجاك و مدازآ قت ةآ لي كلا ديت بايدي سا رن ل لوأوو كا

 وك( ىرغصر وا ىربك) ىبسرصع .دروء وم ركأاك للمولى ب بصع قاراك لس ظرف روطب نايل وكت ان

 -ك سل صخور وكى رغص روا تح نمت كى ربك كح عري وكلاب قتلك لعد ذقب كس كك نس

 ع
 مب
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 15 شم 15-35»« 3 15 45 سن /و ليم

 ل ةرشس
 30ص 2 نيل

 2 2و / 20 ىرغص 3ّثو/30ىربك

10 10 10 

 6/ ع 9/ع

 روا ربك ءالورولت مت تساي كيا اياه لوك تانب لوي لطرف روطإ وو ءانب حس نت ليس

 كسا كوم ميش" كلير زبر يوو كيأ هلك جرو ءانومب لب ميش ربا بري نات وو كد ج ءي دولى رفص

 نيايت تبن لب (2) ءاهبسروا(3) لوءرورعءى ذي تددورض كو لب ءاحوبج لاب ميت ورب ىب
 نئؤاكس ين ىت فا وق تببسن لهي تييلاب كى رغص دوا ىربك ب هايل نوفتت فرط ليا نيت كلسا ىت

 لوءر كس ىرغصو ىربكو كلش ح 3 نيو وج ل ةداعر رعرواءور ذاك ليئروا نما

 فرط ليا عري كسا حت نرئانت تيبس لي (1) ماس روا(5) لوءرد رع قع لاببايكأيانب ماتم مكاقن اك

 تس ودور ك ياك سا يش نايت تمرس ى# لب ٌقرايردا نال وا رعا هور وفتح لك ج ءايلل موقت

 دوا قوت سس لل اتئتي عوتاوق لب( 3) سم لمت يو رض رج وك( 150 خليص ركع سو برض
 لا ضر ف رطبا وكت انب نايت (30) رت رك د بسر ض لبي (2) مابي ولا بورما و رهف بسور عم

 برض لبي(1) ماهبس ىك ىرغصو ىربكو كك بورضمر بج ءايب هردني لاب اكو م لد صحاك لك ىف هايك

 تمسق لص | لس رك يبت رب (5) نيف و روم وك هر دن [ىكا ايل ل ءالوروطب وك وفود( 15 خلت كير
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 حس رك قت ريتاس لس ظرف صحو لسن اكل ءازو هصحاك ربك (9) خت ايو برض لي نيت وك(3)

 ءااورصحاك ىرغص(6) غلا ايو برض ليي ودول( 3) تممسق لص حرج ء ذنب نأ صح لكك لا

 جس انني لوس صح لكاكل لا حس ركع يش ديت اسس كس ظرف صح ءالقأ

 1-62 لع دك تس لاسآ لسيد هرايود دعب ذكي حيحصتلا بابرلتص ي: كد ون

 ثلا ءاش كا
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 نلاييسبا# ب#

 ىت (هدري) باج دوا( نايرد) بجاح تس قاتل وك ءوردوا ايم لي تغل( ن) بخت

 مقا ريغ للقلا | لكركق يزاوع_رسووع حو وقوم لف يرو" نك َرالطصار وا «

 ثار يه ضن رأوا هتك نامت بح بوب تاو يك يكم ورحم تس ثار لكر كا ءانركم ور

 < .اناجابك م مورخم وك نار” بحت بوب «<-ّتي ناصقف بج بوب تازايكايكم ورحم تس

 < ايكايكق رف لش مورو ب مالطصا ناي
 لصقل لسا هرمتو 1 ره شر روم لث ا تجب هوم ثررا علاوي لوو باو حل 3 هو مور

 < لّيرزلا لس لص ًَى كثررا حلاوم

 «ىلالع تخخاروا ءنلبالا تنب ءمأ «نمج وز« لك ةسوم دارا جراي كاصقف بج بوب

 وب هظح الل لاثن كيأ لابي ساو ليبفت نا حس لاح
 24مم

 نا تشب سرس نئالا تشب غرإ ةزوز
6 4 12 

 7 للك وب رق عزل | تيفيو سقي ل رواء انا لرفتاوأ قلما تفي لو هرخ تنير | لع لاقط نازل

 ل( ربو ع ذوق عا قفا را قتلا تعب 3 تعي قاتل نع شقا قوز

 نر 0( رز حلو عا لوقا) قش شوا وت لولد كاسات ىف



 ١ شل ارفلا صيت 59

 بجام كليك ن بالا تن« ل كاصقل 36 بوي لوأوو قالا تشب روا وز لع لا ءايل ل قت

 بجاح ى كيا تس لي نلااي ليث ل ونود نلبالا تنب روا تنب كليك حروزروا <س تشي(الاو كسور)

 دج قكت نإ
 نلاءتشيروا لبا « نيج وز «نولا«لي يدوء تسون لك لامر بحت بو 11 ءاثرو جر وا

 خرا تبت ء حس لا ربصعاي وب حس لا ور فلا وذ ناجم لاب تن لاك وج بج ل هال

 ءهدح ءدج «نلئالا تنب+نئالا نبا« تنخاءىفيش لاءىلالع تخا«ملالع حراء تخا قم

 <“ يل ورعاق هد كام معو نامت اكن لا دوا«: روت و مااروا

 كس لوم كامرا بوب لسا ووذ وم وم لس ليساو ©

 سن بو (دالوا) رطسا هوز وب وم كس( مأ) طساو دكا 2138 مالادالوا تح هرعاق سا رك

 د لبق نك كلة مأ اكول

 2ك لوم 8# ريب  ءةوس كس بيرت ©

 كك لير ين لس نلاء ليتل ان عضتاس كس تابصخ هدعاقن هي نايل ا ورلد لي تايصع .لًايبج

 «ىلالع ٍتاومارواءتس جو ل تانبود«نلءالا تانب« تس جو ىف مأءتارج بي باتو: راج

 لولو بو تجوب تاور

 بجي مارك سس بوو ىو ريغو ل رق لج ثرا حارب فوصوم) مو رم كي دن تياترو

 كل ُْيَعاََتلْلْلَقَك ووعس* نب رثلا ربع تررطح روا هوت اسس كس علام بسجت دش دوا طختاس ل ناصقن

 تلج ءرختاسس كس نادت بسجت كش جس اننرك بسكب دضتاسس كس ناصف بسجج « مور كيدز
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 244 ليس

 مور /ر فاكن با شعرج ا جول
 4/ شرس 3// م

 قام الا هنَعام للفظ و وحس“ نبا رثع

 ثرراو ىلا كرد ل ةتعلاة6للاَقظ ووعسا نبا ت رط> روا هس مرعلاك كي دات رام فاك نيا

 ,سرتعم لبي نق كد انب ناصقنلا بوك روا بسم دعلاكل بي نت كس ذنب كامرا بوك وأ

 ,ليسمر وا ءايك ل بم لبق اسوأ ىيمخ تدخن روا اك فتم فرط ىك رمت سس عبر روك جوز رف اكن لبا ل

 ءاك تب تمداب ليس ر وا اك لمس حجر وك جوز كيد زن تاما وا ءانب تسل

 تس تبج لح نا“ امج هدايزايود تحج لاقت الاي هاتكب و وك ل ورسود هوو بو دوخ جوا

 تل لك ثلث لئةسلك ب ىكبر بيوك أ نيل ليت نس وم نارا بوب دضتاس كس ثلاءومن كك

 ذب فس لوبا نيل هانم للك يرام وكم اق نس وب هن نا ف اهبود ديضتاسس كس ماركا ء فرط كس دس

 اجب يكل فتن فرط لك( سدس )وج تا( لك لن ) تك

 6 ليم
 لرسم ار با م/ 2 قع ثخا

5 1 

 فرط اك شدس سلك ثلاث وأ مأ كيد نامل ليت ومر فاك( شلايزوعل )قي تخاود دا
 نهب ده

 ايبا

 - لمت ركل تن وبري كير زن ل ةنئل 250 )خو وتسم با سرر طح ر وا « ليت ركن لقت



 نلايسناكش ورف حران

 " لج ى دلل " قتمك حس ررصم( )جرو < ناكم فرط ري 2ك خرز ٠س ترد

 ء«دارم صح لبي حرالطصا رواو ريش و" انك نيج" قنتمم (ض) لطرف لك رف سعر ضر

 "جرو رخ اح لإ صم " اكو بب بلطس اك ورفلا جرام

 ليم لص | وأ حرر دوا ل ةساج د كحول شرو تس لت هس تدلل ول دع لا: لب حرالطصا حرر

 ءيساناجابكى “ليس فرحي

 «ليئري مود« ليك ررقم لبي دثلا باك ج 2 هو كو ل ناب

 كس فينو فيعضتت لك سدس رواء ثمل «نأيلم من رس هوروا * ليل نلت حبر ءتفصن « ل كب

 «س لئبرزكل م " نايبب لكن يق" روا ور رقم ضورف" لبيصغت كسا حظا

 دتبلا لي رك كذ ليي حس لااوحا موك نش ليئركذ اكل و عاق نا كس ورف رام لم باي للا

 ومب ملح الم تحاضو لك ىزوه َّى كترايع» روك هر

 وا جرخملاف ىأ) دهدع لكف دحاو عون نِم امهو ٌتُلَثوُأ ئنثَم َءاجا َّدِإَو

 هنم ليلقعزج ٌجورخ حصي ىأ) ءزجل اجرخم نوكي (ددع لك ةلئسملاف

 نوكي اضياددعلا كلذف (ضرفلاوهءزجلا ,جّرْخَم ددعلاو جراخءزجلاف

 سدسلل جرخم ىه ةتتسلاك هفعض فعضلو ءزجلا كلذ ٍفعِضل اجرخم

 6 هفعض بفدعضل و دهفعضل و
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 درع هو حرر وأ وم رد طاطتخا و لوغو لوأ ور قش اعأ ترو كيا صح نا ايور بج رك يرصقم

 ىك رنج وراك تح لو حسد دع أر وا كك لك ( لسكر يخل ) صح اوم حس بس حس ل و

 نير فس متو س1 لبي رلسم سدس وا نال بج بج لح لك قت رنجود كس دنجودروا كح لك

 ثم دنجوداك لاء بتلك سرك فإ ب صحانوم# ل ج(1) ادسنس للا هلك ك اناني

 اتق ى“ (4) نالث قم دنجود اكد نجودروا هاك قل (20ثلل

 اج (1) نش تس للا .لكويكاك وم أ حررخم وأ 1 نش روا فضن الشم حس رون كييي حررط ىا

 كس دنجودروا © حرر ق 2(6) حر دنجود لس نم رش يروا انك لسكر خا صح انو

 د جرر# قى اك (4) فض دنجور

 < اناجالاكذ حس ىكاروا باخد ماجاك حرر صح لكو كا يكد يب رؤ كس ءازجر يبجأ حس صح نس فنسم

 كاك تبع لوءرورع نا لس وبن ماحرالا ىوذاي تابصع فرص لبي لس ىلر |: ثون

 روااك تب حس يباب ملم وأ و ْى كياروا تب ودازثم #ركر اش دبا ب كس كوه وووأر كر كا ل

 1# خب لود ليسو وب حب وو فرص را
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 نايساكل وع

 َليِع"<اتاجابكءاناب بلغ(2) ءانركم ث(1) قمح حس ردصم( ن) لوقت :فير تت ىوغل لوك

 ءانوم مك ءارلعك( 3) ءابراتاج قتلا ورب ىولغ مر صاك ا" بدع ىأ .ٌرّبَص

 هوم مل حررخم روا وم هدايز كح بجان رك دايز حس لب جررخم ساذج ا ري رز :فير تت ىك الطصا

 تلج « لباج وم كير ش كسحربا ريد ذقإ كس لوص“ نيا خيا بس لبي كاصتقأ دكت

 ظ 8عر/ 6 ليم
 كر روز لأ شت ثا كارل / 2 قمع صرخ

4 1 3 

 بايك مباك رضتاسس كس نادر وا ولسج ل دايز( 8) صخر يوم اك نلت راو لي لام مرو ل

 رش يقل لاح سراب تس نايم ردو ثسراو ليأ نأ“ ترروص ىيبا مت رك ء سم (6) حرر دوا

 ياو لتا نر ارواج تريلا قلت تقررو ا لا لقد ب نام بو ةياعولا صحا رولوك

 نسب ًءاضتلا ليورل عشادرب َّى 5 ناصف ارو ل ترقاوا ّّى ريو جاتك مصحات

 كس ليركءاذرجا أ اهب كس ءاذرتا دج كس جر بلا مكر وط لئابايكا يك كير لبي ناصتف وك

 كج رم اظ روا كس لان كح نابت وكن روزروا كياوك ثيم تخارواراجوكق بي تخاود تسد آ ىاردا

 (60) مك سالم اع لاذ تس لأ“ دج ج حس لوصت راج كاك لوب و2 د راعصس لع "ا

 سلا يلمس وق و ببرض لي( 4إ) رايبوكت سمنت لص اربي لس ركل يبت ري( 6) هج لييو كه سور
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 برض لبي (4) رايوكت مست لاح لس رك يي ري(8) نأ كي وك(60) حاس رك دوا كو: (40)
 روا كك اعوم كر صح رزقإ ت رص> لس ثرداو كيارب حررط ىااكو م (30) نش غلو ]ل

 مكس لماع وم كيرش كس ربا رب لذي كاصتقأ بس

 مكس( وصح ) ماس« حرر كلو: راو كك تبدسانم ل فير تت ىالطصاروا ىوغل حس للا

 لااإي روا .اناجابكم لئاع حسأ ومب لوع لبي مليم لت روا ع لوح لبي لتس رك يب نك كح ايكذي

 لا كك لئااي دوا« لي ةسوم بلاي حرر «ماهبسس لج لسا كيك بك لئاع وك ,ليسم تا تس جو

 لاب رليسم الاب وروك يروا كتحسال شات باح ىك ل ايكأي د لا فري نرخ وجت دج وي كم اههس هدي رن لب

 (فورحلا مث ار)ءيلايكم هية اواي وما مآ ابيك

 ليايك مث راكلا ذس ىكر واامتايد ذ نقلة فلق ع تتح لكي حس بس مت كلوت

 1 ءاوم اجلا لَو مارك هباحص يب لوك

 هل جتاس لك رراخم كى كوب ل وم مولعم حس رعاوق كس ضورف جرام لب روف تاب

 (24) نورث برا «(12) ثم اثثا «(6 )تس .(ة )خل «(8)هيناش :(4):عبرا (2) نانا

 هس يهورواءاحآ لبك لوح اكر اج للبي نا

 (8 )همام :.(4 )عبرا (3 )شلش «(2) ناثا

 رواشف اهضورف نع اهجرحخم قاض ةروص يف عقو هنإف(هنع ىلاعت هللا يضررمع لوعلاب مكح نم لوأو) ل
 هتومدعب هنبا الإدحأ هركني ملو كلذ ىلع هوعباتف ضئارفلا اوليعأ لاقف لوعلا ىلإ سابعلا راشأف ةباحصلا

 (..نإ دياع كأم اا راك ارا لع رات ور)
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 هس يددروا« لاب م روا ات قت لوعاكن تروا
 (24) نورثح وءعبرا 12(2 )رشح اذلا_ «(6 )تس

 (9) وأ .(8) مُجآ (7) تاس لوعاكل اا قم ء تف: روا قفاط ب اننآ كت 10) لد لد ك(6) هج

 < (10)لددوا

 لام لك تاس

 ' 7 عرأ 6 ليس
 سر شت تمخا نإ قت تخل كر تروز

3 5 1 

 لاشم كر

 ل ةئي/لمدلم ب
 سر ما نالت / 2 قت تخا نأ جيو

3 4 1 

 لاشم ىو

 ثلا ىلا نشا 2 قسما 2 كأتمن
4 2 

 لاشم كو
 10خر/ 6 ليم
 لأ ما ثلث / 3 يش ثنخا نايت / 5 قع تخا نأ جوز

3 4 2 1 
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 (13)ورهتت لوعاكل ا قت تف كاش قط فرص ساتتآ كت (17) هرتس لوح 6( 12) دابا

 < (17)هرسروا (15 )وردتي

 لاشم كوري

 13عر/ 12 ليس
 نأمل / 3 قب تنخا قرأ جوز

3 8 

 سألنا
2 

 لاثم كورن

 شد شد 15/12 ليس
 ثلث / 4لتر نايل / 6 قس تمخا حبر/ جوز

 كب 8 3

 لاش كورت
 17 عر 12 ليس

 ل ما ثلا /2 فشلا نايل /7 قع خا خر جوز
3 8 4 2 

 وك لم ع ل لتس ليذ جر دنم كارببج ات27(1) لمت اتم فرص لوعا(24) ليث دج دوا

 ضخ لي 1م لو .رطخ يرن لب ذوي ىلع تررطت> 1 غلحا انج اهكي يرن سم

 نات جك بحس لاتس لوع بج با هس نأ اك ليث جوت كح نفت جوز مكايك لاوس
 جوز بارك" اعسُتاهُتمّتر اَص”ايو باوج روفلا ىف ذي بآ ابكى وك وزو لب ل

 (مريخو.رازبل ريلعت رارتع لا ابن قلت ) < وم لاوس لبي رلخ روتتس دب روا ايكو ب صح لاو صح لاو 6
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 لئيم لش 27/24
 سرك ما سر با نلت / 2 تنب نم / جوز

3 16 4 4 

 بج اجآ قك(31) للا لوعاك(24) ليث دج كيران ايو وعسم نارا

 31/24 ليم
 مور /ر فاكن با نال / 2 رشا  ثلن / 2[رتخا ل/ما 2 مجوز

3 4 8 16 

 مور كيد زن لس الب وعسم نبا ترضخ لك ار ذكه جيو جس ىتو ىئ اشطماكف التنخا لا

 تا (12 )هاب كي د دام ليسمع الاي هروكر ب انج لب كيوت سامر ا تغب اص بجاع

 تا اك 1017-2 و تس لوع اك ىلا روا اك بس

 ا 17/12 لم
 مور /ر فاكن با نان / 2 قس سا ثمل /2نرلتخا نس ما برأ جوز

3 2 4 8 

 كيا ماهيس روا حرر « لأب دم دن لت حس ماهبس حرر اكد تس لن : مح ارو لاس ليم

 تلا ءوما لي تلم اس خرز لي لم روا هت اناجاببك ل داع ملسم سا وأ وم ئىداسم ل عرسورو

 -هس اناجابك كار



 نابش وانا «لعشست رت, لا |[ أح وش لك اووي فو

 نايسباك اسماك

 -< انكر تيثيح لك يلع فوق وم كبك بح صتلا بابهدنت آ اهب لككوا رعالا نب تري : لج الم

 7 نع را" اكبأ دهس نقلاكاشا" لو حرالطصار وا .اءاج ابك ك قف را ل تفل درع

 نكي احح عا رق برأ تسيب تيصاخ ىو رعرواءتس( كي ثم دعا م ) داحأ وف بكرم

 كيدوا(3) ني ريوا حا ك(2 )ود كج تحوم فض اك علوم كس( تراك كي يوا)

 5 مكاو موت تسلا «تكقزور ىو فضناك ل م < (4)راع وم اك لوأود ©( 1 5-4

 -هلاتونو رش ت(2)وددرعءل بك درع(1)

 "ندم اشم تب" نخب م تفل: لم
 ب تاو" فوم (ريارب) قواسم لبي دا دخت ريتا كس درع سرس هداكد دع كيا " لبي رالطصار وا

 ,(3) نات روا(3) نات تحب

 "انو لشاب ني رود كيا "قلن سرغا لل

 ,لي أ كثير ت راج ل+ رالطصاروا

 ويل ل رت صيرسلا ف ناو لبس ركاف لمت لس ركر اوك كا لق اودع لبي دا رعا فتور ©

 تيد ثاكل ب داب ن وك(3(:9)9) نا لي كا مك( 9) ون روا(3) نا بي
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 © (9)وأ ني لّشم مروأر ب تجب «ًةلاحوم ريق 2 لف شكا رع لع دارعا فلم ور

 ب مومميش ربا يري (3) نك

 6 اج وم قواسم ككاو رعووو اج كس هدايز ل قلي لش كيل ساري لقا ورع بج ©

 رك وايزز(3) نفت بنر موو ري( 3) نفت تحج ءىكو مب ليت كلا رت تميس وفا وبج لب واسم رك

 -باش(9 )و ح

 -ك تب (3) نت زج كيا وأ رك ء اجا نات وك( 9)ون تجب ءاكر كا ودع وم كيا لئ ار رع©

 "نوب قاوم كس سوو لي" تمي لع نفل : نا وأ

 كس ركر اشو لوثوو ناد دعا سمت كيا اللب درك اقول ثكا لثاورع رك < ب ل عرالطصاروا

 (4) راج ابان ثاك بنت (20) لين (8)خآ ك(20) ليندا (8) ج1 تيب .كك كاف لمت
 لوثوو ب لي ءل مجرم 20(6) ليش دوا« لي يجرم ودول( 8)آ انك ثاكوأ لوثود نا

 ( كومان لمح ري عر لوفوو )ع وب نق اوم ل سرس د كيال اجي

 ؟ج وب قاوم ري عبر كك ءدارعا لاول ود يي :ورك اش

 دا رعاود ركاج ري(رسك) 7 لس اك ومب حرر اك( رسك) 'ج سا شيب د رعالاو رك نق لكك لاا : داما

 ب لجءاك خدع نرخ راجروا <-(4) راجءدرعالاو ذل اف لاهي رواء ل تح ومان ركوب قاوم

 ب نب اوتم رب قر, لوو

 ري (رسك) زج لحث روا سان وم كيا كليك دا عا لوفود وج انج ابك ء اهو رعوكد رع وةك
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 ك(8 )مك أ لاهي تت هاتوم كلا كلا كدارعا لوثود وجه اماجابك قف وتوم ني ورعلا ناو

 -< راكل م دوا (8)5 أ (20) ليث رواء حراك غآ يروا هس (2)ود أو

 نس ثءروا لك 9 ول كريس

 ناو داعدرم قو نب درع رب



 دس رك انف وأ سود كيا ل كا .ثرواوم قواسم لبي لآ ثدارعاود يل ترعب نع حرالطضصإر وا

 "نوت توام مناي" لي تنل

 ,(10) لوروا(7) تاس تجب لح رك وال ون وو كاد رعار سمن ىتشروا

 دق رط اكن_ركم ولم نبابضر وا لاو

 2ك ساه انخ كب لع نيابت روا فاو تبلا < او لكلاب نييورعلا ني لضارتروا لات

 مح رثكا لش اودع لي دا عا فلم د ل يساسفك قرط ب كذ_ركم ولعم وك نا هيب فنصم

 56 ركاروا تس نإ انت تربسأ لبي نااوأ وم و 7610 نوسل مهيو# اجود رانك

 فاو تبسن لبي اول وم قف ريو عروا ىل للي لي (1)
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 ءايب3 ابل ىف 5 و2 ره ءايب2ءايك ىف سوك فس مت لي تاسددا نت بج: لاثه لك نايات

 لاح ء ناي رى شش س2 و1 ءايجب 1 هايل ىفشش هرايور كح ا يس. انأس ومب ىف 2 س3 كت با لك

 باتل

 -<- نابت ل نلا كا وبب مولعم لي ءاكف# رك 1 تس لوبثاج لونور ب_رصقم ىبم

 ىف 10و سا ءايب5 لاب ءايك ىف سس 15/10« لئ هد دنيردا سد بخ: لاثم ىك قلو

 م ب نأ وأ لي دا دعا نلا كا ومن مولعم لي ءايم5 ل ءايك

 ثلثناب ناو لوم قم ري3 ركارواءع فضنلاب نق اوفو لوم قل يد ركادا عاود حررط ىا

 هس ةرثشك رشا, فاول ل لونووؤت لوب قلن ري 1 0لا حررط ىاءعجرلاي وف لوم ري ب دكا

 وأ لوب 500 | رك كل ساءانب سب نزواك لفف نلا لو بكم دا رعا لك ج سآ

 يباصنب قفاوت وأ لوم قس ري 20لارواءك ةاعابأ "ّرشع ّدحآ ْنِم ٍءزجب قفاوت"

 قف ري 13-3012 نثواك 60و2١ نثواك 40« اسروا لاح بج اك اج ابكر شكلا

 213690 روا 2 و6 0:-ل دوا داس تاك اجاركر شكلا ٌكتَّلثب قفاوت# لوم

 اذه ىلع سق
 كك هي كا ديترم لأي يتم يأ كى ثنث حسرشك اوك لش ا وادع لي باج كيا :1 ظحالم

 ءايرردش ذاب جير وف ءايل قسم رج رع نايت ح1 5و5 ل هردنيردا راي بج بلغات تبن ارش نا

 2 اجوم ىلاسآ لش باح روا لومي مدا دعا كانو: ير صقتم اكنل_.هذ قف و :2 م ظظح الم



 كتراحالطصا

 نس ماس عم لكما دوا « جس تكلم تا للا وكث دراو قل صح دج حس رز : هاهي

 ء< قار ف كلا تانب نأ بج ء« تك قارفاي فك اطول ثرو ل روف كيا :قيرفاي هفئاط

 < قار ف كلا فيش تخاودروا ءكلا قي تنخا

 ل ا«احاباى  لسوءر فرصأراصتخا اب لي نك لوءرورع وكوارخأ لس لارث ليا :سوءر ددع

 «ليكود لك شيم تنخا روا حت ىلا قمع تا« نا لادءرد دعاك تانب جي

 سمن (لامت )عر «(ٌقابت) تل «(اهدآ) فصن بج ءس تك وأ سح كليا :رسك
 وأ نا( لاوسو )رشحت (اون) عيل .( اومن ) نمت (لاوتاس جل «(انج) سد .( ناد اي)
 نلا روا «ليئ تك ( لاعفالا نم لاف مس ىقطنم روسكر وا( 1 ترعيضلا ىلإ ريطصرو# را

 وريث و ءرشع ىنثا نم ٌءزج «ّرشع هحا نمزج ف 2لي ترك مك روسكو أ هوالع كس

 5 1 وا ,ثلثلا فصن «رشُكلا ٌفصن :ملظالم

  ٍمِلَعم ىلإ جاهتخا ٍرِيَغ نم هع افرع سانا رتْكأ نأ ل
 ادا وختام كس لسا روا كح واذا كك لس لاار خل« رش ثترورض كا" مزج" ئفل تفو ترك يبت حج لبر ودك و قت

 قل وك نا ك سا ىو شنابنك كركر يبت )وكتنأ لك م ووو ملكت ى_روسك ناي وك ) اجا للم نم عاج روا ثمل تلج كس

 مئادا كس لئاريخبإ شي ترورط لك" مات: " فل تفو_ركر هبت حد نر ليي زوسأ هو م رواءانار كو تناك قت قازينا لبنك
 لبي لسا .لكو بك خا تيك مسا وكي لس بج برع رواء كس لجنس لبر يتلا رس وو يل لبي روسك لا )رك ديل نام مزج تحجب كح وم

 -( ملا دثلاو" جرم قتماكم ساروا ءىكت قيد لمت لانسر اكتج كل ودايتبرواروش داير ف ءذاوآ كل اق ل“
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 ال فرط ليي ريدا كس تبيع بورت هو ءايد برض لبي ليم لس اوك رع نس :.بوٌرًِضَم

 وأ برض ل اء: غلق -6 ام <-

 دوا هس" انركتسرو" يت ل تغ

 رسكلبدي لوء ردع هو تس لت انرك جس ول قت ء تت كس هرعت“ لي ماهبس" ع تل لبي حراططصا

 لب صح كح ىكروا اج لع هصخرسكالبوكث اور لهب ليم كك ضرغ كت ”و هنأ رار
 ءدسآ ثوره ءانإل اهدآ

 ل دوم ىراج ل لوء ردوا مارس عاو نم تسلك ترو رض 31 لو دعاق تاس لل“ لئاس#

 روا لوء دراج اء تام ىتت و تين لب لورد مايس كس لاوبب عشا اورسكوي مفك اط لمت قت

 لكس اج قش و تبسن لبي شوءرو لور تن ل سو: ىراج نايم د كس لع

 رعاو نأ

 روا نييوب ا ليي ليسم تنجب حلك ترورض كب رضؤنوب مهيشل ربا ربي سوء «مابس اك رف ©

 «لوم نيتنب

 نالت / 2 ثانب 316 سر با
1 1 4 

 « للسلم لا هان ومب مميش ربا ريدي تاني ود راج
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 كو كامات نركر هغ حس لبي رعاوق لاسم وأ هدعاق يدك ابك ف :ملت> الم

 شن ىت تررورض كو لابي -

 سوءردرع لفك اط ىإ قوم اوت تبسش لبي شور و ماسر وا و رم ري مق اط كيا ماس ©

 ءوم هلك اع لسمك للبع لوك اي لع ليم لص حو برضوا قش و كس

 «لوبب تانبالد دوا نزولا بج «لاثم كل داع ليس

 5 بورما كاي6- 0 30 /6 ليس

 5ّقو/ 10 تانب سر ما لأ با

 2و 4 نالت 1 1

 نارونو ىحت و تبسأ لبي راج روا لد ذس م ءانوب ليك ريش رك الب راجي تائب لد لبي لاثم هوك. 7

 لص وك (5) قلو كس لورد ددع لي سود «نلا داعد رعرواااكأ هد نث هاكر اج روا خي قواك د ءىت

 روا ايل ايو هلك يوا دختاس كس للم لص| لوج ءئو ب حس سنت ليم ع وأ يو برض لل (6) ليس

 زينك لبو تككر يدا حررط ىا لوفود يب لع لاسم كس خي ايلي د كر يوا فرط لب برعم
 صح اك ما ين حن اورسسك لبي م الع لج با تش تيس و هلل صح اك سا قت دضتاس كس ثدادرج من لبي

 كتاب شد« نالت رواايكاب ميل قب تاس كس ماروا با« لاس تجب اكس ااملك 2ك لا

 نو رواء ديت سسكس( ضمم) حرص ورم , ريتا( ضن ) فر صد دعاك دوا الاعلان

 -ك اجامل مضتارس ل (و) فرص

 -«لبرآ ةعآ قير اكن هز صح «ثداورجروا فك اطرب س5 :ملطظحالم



 16 ضئارفلا ص يخش

 « لدن تاثي تروا نإ با «ثدز جب لاعثم ىك لماع ليس

 3 3 * 15- 5 2/156 /12 لتس
 يأ 0 39/6تان نس ما سس با عار جروز

 2 4ر/ عن 2 2 :

 و كليم اكراب حس لوك كدج لب هر دقياي د برر ضوكن خت تب نففو كس دج لس لاشم دوك

 لوم تسل اني

 لوءرو رع لك ل مفك اط ىاؤق وم نايت تميس لب لاوء رو ماسر وا ببر سكتم رب الط كيا ماس ©

 ومب لكاه لسمك لنلع لعاب لع ليم لص سو بر ضوك

 لون تانب تراي روا ننيوبا تلج لاثم لكم ل داع ليس

 5 ضم 0-96 30 صل /6 ليس
 5 تائب سر ما نسر با

 نأ 1 1

 هذ مت لب ىت نيبت تبسن لهي لون ودوام ليث مسن رسكالب ب تان راي را لن لام روك
 دوم لسمو حس قتل خلتمو ل جيد برضاك

 لوب: قي تا جرايروا روز تلج لاثه ك ملت اع ليسم

 5 شم 5-7 35 ضل /7 خر 6 ليم
 5 قمم ثا نأ روز

 4مل 3
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 ءالوم حس سن عجل لكل يس لوكا يجر لدج لبي تاسايد برضوا جاب لي لاشم روك

 ؟ كس لي ركايكؤف وم لا دنت تبن لبي لوءرو ماس بج لاوس
 ٍرعاي تس لاوءرد رع كس لوقت حش مابسء بك ىلاخ ح لاعوو وتوم لنا رت سرس بج :باو#

 كتجاح لك ب رض لس لبا جوم ميش بادي لاوءر ماس لبي ترروص لب تس مايساكو مباني لدءر

 ,6#رك ميل ري ماهسوك وءرو دع لبي تروص رس ووروا ء عى اكل ان تمبسن ملح ىبمء سبب

 لو ءدو ماهساي ء لهجوم و" كلم سس غلب ء لب ليس لسا سو برضوكت ممسق لاو
 ومب لحن | رث لع دا رعاوو نلج لك وبك ب رض لبي ليم لص وك قف و لس سوء ردوا لس لاكن نق داك

 «لب ايبا هوم قي لنا فت لبي نا وم نفوق لع نتج كيب زئاج سلع نيلي وب تب قفا وف لل نا

 هدشل كج روا ءكيا ثدلع اكن سى ثاشلاب ثا وف لبي كادوا حلا زن لب هجروا نلت بج

 جريء هسا# سك ا ناو ل نا روا « لف 79 لي ليت روا راي تيت روا سنن داعد رعروا تس

 ءا ذه ىلع سق < ئرايداعددع< عراب لأ كل يثتتروا كيا لن اك
 ترورض كي رض لبي ترروص يم ل ايل لبيك رك كياوأ لا زن ل ريشا فنصم سس جو ىا

 لاثم «ب نكس اج ايل ماك ع عساق ل نأ اوف لس ترروص ى رسودروا لبي

 2, ضم 8-24 8 سل / 4 لئيم

 2و/ 6م اما حر/ جوز

1 
 1/3 خر



 78 3 ارفلا صيت

 < كل غارت تبسن لي لونودروا ومن لب مهي ربا ريدي ماا دج ماههس نات لبي لاش لا كتير

 رج ليس ع قوق سد برض لب راي وك( 2) تسمسق لص ا لس رك يي ب نيت وكر ب

 كوم تأ قول د برض ل داو اكل :(2) قف اكد ج كادوا

 راو رام

 كاوأ وم 02 يررسأ كايم رد لس لوءردا رعا لس كارواؤم حئااو سك لب لول ا هدايزايدر ©

 نا روا« تلا رجح نم «تأنب دج تلج لع ليم لص و برضو كك يل ل سس لي لو ء ردا دعا

 لون ماعلا

 3 شم 36 -8 |[ عسل /6 ليس
 3 ماما 3 تءارج 33/7 6 كتلازب

 1 1 2/4 نيل

 ناو لابج انج ل مك و تييسأ نايم رد كس لد ءد دوا ماس ذل م ليي تلبس لب لام روك

 لوءرو لوءررل ايل دمج ماتم مات اك ا قف واكس وءرد دعوا الاكذ فو لابو ىك تدجاح ك6

 حس هدامملا جي وف ايد برض ل محول( نيت ) كيا ىك بي نا وف تت ل انت بج ىتت و تن لب
54 

 -لوم

 حررط ىا كس ترك م ولعم لاو رلاو مايبسلا نلت تمبسن لبي دعاوق نا من كي حررط لن :فتس وف

 نثواك ل وءرؤن وب ثا وألا كس ليكم ولعش لو رلاو ماهبسلا نبيع تمبسن لبكي ىت لبي صادق راج نا
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 تينت زلوم نقواك نج ءيانركم ولم سوءرلاو لوءرلا نب تمبسنر جي ل يعل ريت سرك ا

 -كه اج ى تت و تين رضتاس كس فو قتناكو مر تحم نق واكنلا لن تكي
 بس وأ وم لا زن تلبس نايم رد لس لوء ردا رعا ل نااروا ومب حئاورسكل بي سوفت اط هدايز ايود ©

 لوم ماما هرايرواءثلا دج نا ءتاجو زراج تلج ء لي ليم لسا د برر ضوأ د دع شب حس

 12 4-1212 144 صل /12 لم
 1 2 ماما 3 تلا رع 4 جور

3 2 7 

 بس قتل و تب ل لورد ماس ذس مت كيج حئاورسك لم لوف الط بس لم لاثم هروك
 لكيت لا زوق تت و تبسن لي لوو لو ء رج الاكل لابن قف واكى ككل سا مت يابت لب

 لا نايا جس انجبيد دختاس كس كير حس لبي دادعا لو تبن اكد دن سب تس بس لي نا
 لبي نالت روارايج لج لبي ىرورض لش | زن تمبسن لبي لج آ اكنلا لدا دعا وجت تتح سد رع ساب

 5-5 للان ىك لبي هرايروا نت رواه لا رت سس هراب رواراج لج لبر زعم ىلإ وك نون اك ناين

 هلو م حس شالا دج وس كيا خو كر لئسمؤل لب هرابإيو برضو رايه دعاق ببسح
 لهي نا وقوم نقف اوف تربسن نايم رو لس لاوء ردا رصا كنا روا وم عش اورسك سم نوفل اط هدايزايود ©

 هو برض لبي قف و ل ثلانو دعوك لمة سد برض لب ىلا توك قف و كس كيا كح

 لمي قو حمبارو رعوأ م اخ علم“ ربك سر برض ل ثلاثد رع لكن رووم ثان ل لوثوو را

 ع كس دي قلرط ىاع برص ل بارد رع لك ترو وم قئاوأ نب نونوررلا برص
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 « كنا دج هر رديء كلازب هراما«تاج وز راح بت سد برص لع ليسم , لص وا غلبم قرأ ري سام

 «(لوم ماما عج روا

 180 شن 6 18024-902-303-5--0 4320 سل /24 لم 1

 2و// 6 ماما 5و/ 15كثارع 9/:3/ 18تانب 29/4 جوز

 1 4س 8و16 نأ 3

 فلاب ف اوف تمسن لبي مرام دوا لوس ديم انج قتلت د تبسن لبي لوءرو ماس هيي لن لاثه روك

 ءالأ رآ قف واكل وسر وايلي د هيك ىتختاسركأعب ماتم مان ك هرامخا وك ا ءاكل وف قف و اهمر اخ اء

 ل شور و لدور ءايك يأ كب كح لا ىت نيلانت ل لوءرو ماه لابروا « سدد داعدرع

 اي قف واك هردغيرواءود نف واكد ج ىت تبسن ىكثلشناب فا وف لب هردني دوا دج رين انج قت د تبن

 اي ةكعركى ك ستر بايو برض ل (5) قف و كس سس ودك( 6) ودع كيا ذ مت كسافت

 ( جس ماقنم ماقاكه راما وج )ون تمد دع سيت تبن كلت ) رت ( لود ء سد بر ضوك هدفي

 ثلث اك لت رواها د هلك ىت تاس ريض انج امنت نات ثلث اكون ءىتت ثلشلاب نفوق تل د ديتاسس كس

 لو هسو برضوكوأ كيث ةكح رك سكت رب بع نات ىو بر ضوك يت فس مت لب هانت لا
 راج فصضلاب فاول ف رختاس كس داي حت و تييسن لك ىل اخ خلط“ سا ءا وج وف برض لص م( لي

 ىك لبي رايوك سس أنني ) لود ىو برضوكه #فن كلحا مت للان فضن كلون دوا ءود فض

 لس لص وك لاا كحا سلب ىرخأ ىيروا ءاوم اوس كيا ثملاخ غلب («قععم برش

 - لوم خو حس" ليئوس نت رار راج" برض لص احنا يو برر ض لب
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 دارعا وو نابت تربس نايه رو ل لوءروا رعا ك نا رواوم عئاورسك ل ع وفك اط هدايزايود ©

 سرس ود سد برض لع ثلا جوك خلت سو برض لا ىلا وك كيا كل تس لا
 ود تلج ءع#و بررض لبي ليم لمص وك خيبت رنآ عررط كا سو بررض ل حمار عيت وك خل

 «لومت ماما تاس روا « تاب( د «كلا دج د «تاج وز

 210 تمخ 2 0-210241-1052-353-745 5040 ضل /24 ليم
 7 ماما 5و/ 10 تائب 39/6 تادج 2جوُز
 1ع 8و/ 16 نالت 29/4 3

 -آ قل واكملوس دوا قنا نأواك سد ع فضلاب نثاوأ تبسأ ل لوس روا ]شو لبي لاشم وروي

 هج فضلا لاول كك لبي راج دوا دج حررط ىاءاكل دايدانب ماقتم مات نت ذس ملت تسود داعد رعد ا

 نابت لب تاس روا ءغت ء نيت ءوو ول قت د تبسن لبي لسوء رو لو عرج هاي دانب ماقن كات نغخ نثواك

 ل210 ىل اخ غلب« ل نايت ىو برضو( ستنج) غلب لبن حتي ىو برضوك تاس كل سا ىت

 قل ا« لش( لي دج ) للم لسا ىو برضوك( سدوسود) ثلا خت «لئطود د برضاك( جاي
 .قدم تس" سارا"
 قل سا ل نايل ساعباك صحا ام وكء اخو تس جرم لم لولاه كس كتبا فس م :دئانم
 كك نايب تل رط كنيس صج سس و واو رف رب دوا قر فرج لم تاوفص هر [ اهلك بت صحا لاو

 -كس لياج



 1 رفا سي
 قل رط لس ذ_ركم ولام مج ورق جدو فلا طرب سس

 برضو بور لي ج رخملا نمةصح كس لاا و هانيد حيحصتلا نمةصحال فك اط ل“

 ير صح اك قت اطال علب

 لو ءرورع ك ءفأ الط ساوك غلب كسار لن دقيبر ط ناس اىءذ_ركم ولعم جي رمح اكد رفد

 ددبلا ءايك ل يأ يت نادل فنصم قبر طيء صح سس عرممق جرا رك يي رب

 « ل ارث ديرك قير هدنتآ

 رس 1 غلبم ةكو بنر ل بورق رك يرهق جرراخء سمك ميش وي لوورو رقد رح مصح 00

 جي بت رص

 10 جرغ0-3«10-2 30 صل / ليس

 5 قم تخا ل
 2نال [ قلل
(10/ 53 43/20 

 لإ يسد صحو يخ راو ت08 مآ سوم لايت مي ربا ربي خي ودددا «ريود كيا كتكير

 ايو برضو(0.5) تسمسق لص ابرج ا يك ري ري(ود) ل وءرد رعول( ليا )حرر مصحاك نا لهي

 نا تنفوكيبسد صح تس وق رحنا حرررط تا سو محال أ 3 (5) خليت لع بورن

 بور عمم ايو برضوك(0.4) تسمسق لص احءايك ميت رب( جراي ) لورد دعوك( وو) حرر صحا

 < صح اكلك (راي) غلب« ش
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 لارج و صحاح فك اط لا( سد خلت« لب يأ سد بررضوك د مكبس بم دقي ط كاس
 صح اكس ىف جرا ءري(د) ل ةءرد دعا ريق و 007

 ور ىف خلك“ لو بر ض لبي جرف صح لحس اوت سمس ران ءع# درك يل ري سو ءرو دع بوح ©

 34 ا رص> ا

 جرم هصح سد برضوك(وو) تسمسق رراخن ه#لك م يت ري اب الشموك سو شم م لاك و لشن

 ل لاكن دخول مصحاك فيش نراودحررط ىعا ست هصحاكس ىف (راي) غل« لش (ود)

 كس نار فر بك يي صالخ اك ا < اياررف قت حك واول ا ف سف نصم ساكت رب دير طارسنت ©

 اوم مك حس لادءرو عرج صح كا ليطاعو ريقتاسس كس لاوء رو دع كس لا تبن حك حرج صح
 سلب ءس بور طعم كوب لب و صح لس لك ىف كت تأ حس لورود كو لم اصح كى
 لف لي مفأاط لا لي اك( ود) ل دءرد دع كس ناا جاحد يروا +-(1) كيا نرخ مصحاك شب نا

 (وو) جرح ةصصخاكق بط تنخا حرر اء جراي ورواد جاهد ا( لمد) بور ع دعاك
 قم صحال نك ىف لع دفكاط لاق ع كب قت حس تسدآ -(عاي) لودر دع نا

 ىتو ب داس لسن < اكود تب وج جس داههودوا كو بج مك بكي اى حس كن رآ كس( شو) بور طعم

 عليكى لربع احوم اورو ناسآ كلبك باسملا ف رجا. دل ط يس دضتاس كس لد ءاكراج تبن

 كسك ىل لهي مفك اط لا بسانم لس ىل دايز ىو ع هدايز حس لد ءرد دع حرر صح رك روا « لب

 اك: هداي رز حسبو رعم 3 مص
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 502 كدرف رج قتل ل ىف دوا حايك اك تاس لس" " صحاك فك اط كيا كدوب :لفرو

 بو لبن قشور كرعاوق نلا ب همصح قب لب لولاشم كس باي لب اء يك تاس "ىف"
2 

 م ٍِط كذ_ رك 2 لأ لابس رو ل .ءاشرو

 ,كليكذ_ركم ولعم كن صحاكد فل طرب هدعاق كيا < ةساج كس ركن عاق ود كس كش ميت لابي

 _ ليث كيل _ كم ولعم_ نصح اكد رف ربو رعاق كيادوا

 هرعاق اكذ_ركم ولعم لكي صحاكد فك اطر **

 لقت وعب برضو( حي هصخاي )رح هصخ كس اومن رك ولعمم لذ ت صح اك لرف لج

 أ ارقأءوج قاروأ 53 لفداا# )خرق لادا قواي) جر ١0

 سس قررم وسب _را# ب لانج لكر وار برض ليعلن لك وف ومب نبات

 اكو ل تريح ا# قل اطر لإ سرعت لاو

 لام لكجررطاو رتل نبي قفا

 د1 قار م.م
 مالا ما 4 ئكءالا تائب

 1 1 4 علال خرز صحاب قئاطرب
 220 26 1166 مل صحا فأ اطرم
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 قواك جروا« أ قواك كش ع فضلاب قفاوف لج( مج )جرم دوا (ملوس) كن لي لاشم روك

 نات ايل مهين ول( سين غلمم , سس( قفو) مآ ىو برضو( تانب صح ) راهب فس مت هس نفت
 سرك صحا فك اط لا( ايم يراشعا سو) تسلمت لص حري (حررخم قل و)

 يم بنج حرك م يشل ري ررخم لك غل روا سد بر ض لي لكن للك لج كنف ورك :ظحالم

 مل« انتاج الا: كيك رك كل يدا رعا فرص نفوءوم نفاق سس لونود حرك د: باج

 -وم كاسآ باح

 اثم لكتررخاومكرتلا ني نبات

 7 6 لم
 4 با 2 تأثب

 1 1 4نأيط تر حقير
 11/6 116 4656 لترص«قزر

 تاس ىد برضول(حررخم مصحاك تانبود) راج فس مت هس نيئابت لم( حرر ) دج روا( ك0 تاس

 صحا تانبود( ثايب .يراشعارايج) تسمسق حرراخايك مهين ري( حرر جوك( ستانا )غلب ل

 مك
 درو م كيت ليصل وج ربا ري لس كرا لك كيد لس كا ق كل صح اكل وقير مات :ملظحالم

 ل 0و و يك



 56 ضار فلا سي

 7 درعا كركم ولعم كن يصحاكد رف ع

 وادع كس نا رك وصحاك فك اط سدإل مك يب دقإر ط نلاسآ اك رك مولعم ل صح اكدرفرم

 دف ايمي يي راشعا اه لي لائم لب تيب س1 يصح اك ىف عمق حرر ء#ركم يبت ري سوو

 قيرط نكي ملك بصح اك تشب ك1 (2.33) تسلق لص #ركم يق ري ووو( 4.66)

 دج ايارف ريرت دق ط ليذ جر دنم دنبلا ايل بكر يرت ف يتب فسم

 ريش 6 نأ وإي)جررخم نو خلت سد بررض لبي لكن وك ع” رسحاي) ترك مصحاكدرف رب

 ( جت لكي ) جررخم لكروا د برض ل كنت لك وج نابت كارول ءوبم نفاق لي لوفد رك سك
 - و ماك رصحاكس أ ىف نسق جرراخ ل لأ روص لونود ]رك ريق 4

 كم حيراخ همك 9 وي لو ءرد رع 0 رم مصحاكر فت اطوف و مانلاكز حررخم مصحاكر رف رج: كسول

 اك محرر مصحاهد رف رم

 لاثم لك يحصتلاو ةكرتلا نيب ناو

 19و/95 5ى 0-5124 24 120 سل /24 لمس
 م 2. كا دج 3 مجهر 5 تائب

 1ع 4 3 1 6 نالت

 ترص 5 ي/5ذ 100/202 53/15 163/80

 رلترصح 3.9583 ل 7.9166 3.9583 12.66 ل



 517 تا رفلا صيخ

 تانب ذم غاي داعدرعروا نت سمك ب نفوق سس( حين) ليجوس كياروا( ركن سلات
 ريت (رايوس نات لمس« ل( لن قأو) لما قو بشوك( لوس محا نعل ف هع

 لاا قرف ريقبء 1 صح الت نب كيا( طسايجج ييراشعا هراب) تسمسق جرا ري( نأ و) لب ج

 هنا ادب

 نب لاثه كة كرتلاو حيحصتلا نيب نيانتولوم ك2 (121) لات وس كيا لج كهف ايدك زن

 ءهل_ركم يت" و( 1936) غلب رن ء ل( سال اوس ليا ) ل لك د برضو وس لإ كتاب

 اك جوز كيا حررط اء ل م صحاك تشب كي/(16.133) تمنق جراء (7)120 لك

 ريت (5)120 لك وك(605) غمس ءسد برض سن (121) 1 لك 2 2

 «تلكل اق ري نا ناب دك وصحاكح وز كيا جرار عك

 قرط نر يس ملكت لاسم رو ل ( لومنا وخ ضر ف )ءامم رع

 ود نلاءتس نآ دوم هدايز ملكت طع ءومب ريا رب كولدروا مك اء « لت ل روص نا لي كولد حادا

 مكث, ب ترروص يت زن كة اح ايك باو ضرف ارولارولانياوك ل وما وخ ضر لبي لتر وص

 رست دوا «راجاك رس ود نإ نا داك يرغ كياالشم لوم قى فل روا لوب: هدايزز كولد روا وم

 لاي تروص ىلا بسمك وون ركن لكر وا سمك دد نت اك

 نولر وو كر نار باسر للا 56 َك ماهس نب داك لادوا لع ىكش داو مرعب

 وكن يدر بل با هذ_رك يت توج كر ايا نإ ط ىتور مج ءلبأ رب أين كل سس لص
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 فازت لع امومج وا كتر لك يتب نفوس ناولو دوج وكلت هسد برش ل كفو
 ير غ لا تلمس حرراخ سمك ريق ري اولد دعو رت «سد برض لي مك لكوك ني دراي وم

 دهس كولد مصحات

 نيد ار ةلاغيا وك يرع كي ىلروا ءاك سكت شاد ناصتناك كدر زغب كئارب سل لا

 تلج اكو م لبا نت كف ركل وصو

 3و/ 9 4/12 اولد ومي

 3م 4ورمت 5 دلي

3/2 3 2.25 

 (5)نيداك ديز هذ م داع قثواك هرايرو ا« نمت نثواكون ثثلاب ناو ل وثروا وراي تتو

 «ي كولد صح كدي ز(3.75) تصسق رراخءريراهايك يي 000 ء لع نم كد ضو

 ميش ري عومي لك خلك" سد بررض لي كن لك ل كز قف وري دكا سك يق ري لا ركب ورم

 -6 ذآ صح قو وتحلل

 لل ب كش رو حس كيتو ا وب لصاح كنت للك كا رك تت ناو و صصص كس ءاررغخ : مح الم

 كوم ل



 لل طاك رك وورلك ل

 عيا دكر رقع ليلاس لس خلت رونو برش نخب خرز كرت درعة و هر نفي لنرلا

 تراس و ب( لح عرروضص كعب 7,50) تاسخ_ اسر لق نقف او لق سك _ لشق أذا

 لص اع ور دني رك عي (رسكر ا رقم ) كيب دقتاس كس( هددج )خل ءسد برض لي( كير )هدو

 ىانب/ 7.75) أ سل كش ركا حررط ىكا كة اج ابك وسم كش وكلا دوا كاجو

 حر” ( نلت )سكر ا دقه ريضتاس كس( لمت اهنا ) خل سد برر ض ل راو تاس ؤف وم (7د- ترص

 ريو « تان م در بشاو لك كسري ليف ءك اجو لسا طوس ل رد

 ليم مايتم م اتاي ليس مك سرور هيد اس كس ملك شط سب « سان رك رم سوا سكر ا رقم

 لائ(رسكع يرخم))و ردع لت مكسب دقي طاكلمسض طب« اجاب طوس قبول( نود همومي 6
 كس لّيسم لمح | وجاك ب لوس ليم متم ب رض ص وك ليم لبي شأامت ايد برقرلا مع

 لاثشمءاك  اجومن ماقم اق

 239/46 طوسم_( 2/9.20 309/60 طوس رومي / 12 نول نعوم
 3ك 4ورم 5ديز
32_33 32)66 2.3 

 وكون ذم كل سا لم ليلك 5 درع كيأ لي يراشعا دوا حس ليث ييراشعا وف كت لابي

 مرت ليم ءايك اك( كي )سكر دم دضتاسس لس( سال تب )خلت ء لي (رسك نرخ )عراب كد برض
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 وأ ء لب (رسكجررخم )جراي ىو بررض قب وك( راي ) كالو رعوم دوا اديب لت اح لل اييص لموسم

 دايك يت ري دق ط هوك لأ كن ضرج يكل بلك ككل اس نول د دعوي

 نايساكع رانك

 ءانلكت تمم حس( ن)نروررخ سل اهن ردات

 ءاثرو سرسوو ثار لاب ليل لار نم هوااع ل كح ياك ث داو ىل "حس تنك لب حراططصا

 د تاق ميسو روا" ريتاسس ك-ىرتماضر كءاندو بس ءانزوجت كيك
 و راجل ىلع صح اك ا حس( ليم لص )خي نايك لص ريزج ماع الا #

 رت اس ل( ض)ولعسا جند عوج عب لس ىثأ دوا ع عراصم هيك وب مولتن ع اجيك نب لب هرئاد

 لاب حس طايل لس( ليس لمص ءصحاي )و صح كت قاب ءاكتر رم < ماقم اق ىلع ها نييك ريو

 ريبتت غلب لع( لغم لا رحا)# سح د نرشوأ ل اج قتلو_رارب# لعواخرو

 يرسل انك اح« لا < اهي دعإ لك را 1 مص> * ييعورب# نق ءري حر رم ماقم : قعر

 ءلومب مث رواء ما «روز تحت « بر ص> اك ثسراو للا

 3012 ” /غ
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 مص> اك لاا ءالكأ حس نايم ردو انف بجاد ري لا دجإيك 20 ءرمهالثم نس جوز ليي لاثه روك 1ك

 لاو ما كد جاك ةاجايك  ح نلت مك ىقباءاذيلابر ىلاب نلت دعب كس فرك ىف حس ليم لا

 الم كياوأ م رواج كرد ليث هوروا كلاي لا 2 وو كسك ركل للا المود تسليم

 ءاك لع وأم صح كيا اكمل كل لا

 غلم# روا لع كح سو برضو كنك انكسا جايك ايتنما وكت قبر ط روكي لأ اك ك2 مميت

 - وم كن صحاكل ا تمسق لص اه ءري رم مانقم معاق # درك يبت

 هايل دي ززجج اك فس نبا كيا «لايئ نين: داو جوز لي لت لاثم كرس

 4سم 502 لاب  ه4«و-2 25 ص/32 صل /8 لم
 2 نم / جوز

1 , 

 14 14 14 8 يصح سل

 ازيلءابر للاب ليتر عب ل ذ_ركى ض (تاسإ) صحا نبا كيا تس( سن) جرم ليي روكي لاشم

 هيد 2 رايوك وز با «كسآ مردود لي صح كيا ك نيرك ح ليت ا( لاهي) مك ل

 مو اكل ونت كل مت رد هد وجوك ل ا وأ هيو كح تاسول نا كلاروا كل مترو رج آ وك او

 - لايجب كاسم د عم لل اهب تس ومن لال ايباد
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 نكايسادر

 ىوذوك لا' قاب تح ضورفلا ىوذ " بتنك لبي عرالطصاروا © تكول ف اثول ل تنل( ن)در

 ىك سن" لومب ناو لوك حس لبي تابصع .ليطر ثبانامولر ذي لس لوصح لس نإ ري مسملا وغلا

 موو لبي باي لا مك فس جب ري تس لابي لي ءانحومم ليت دراي نا كوم جرداخ نب وز حددي

 ءاك تس آر كذاك ل وأ راو

 (ضورفلا ىوذووالع كس نايم وز تم ء<.اماجاياثول لاء نابي نث) هيلع دري نم م كيا

 ( نايت وز مانا ياغا) شنت لام لابي نر ) هيلع د ريال نقى“ ىرسوو

 حير روا مك مايبس لج در دوا «تسأتا# مك جر ردا هدايز ماس لع لوك كك حا اك ل وك حرض

 < م »دايز

 ست ع بم ذاك قت مارك باحص ماعاناولا ب ضورفما ىوذ ىلا قاب لب كو وج وم مدع لك بصع

 يلو لآ «لثيك لئاق كس درت تبان نبدي ز ترض ر وا « يك ايظخا لق فازحا دامت وأ

 ب ايكر ايتخا ن4 قلاش مادارا كلام مادا بسجن سباك اجا دوك املا تبيبب لام ّلاب كيد ننس

 مايا لوق كيارواايد ىو ري لوق كس فانحا تحوى لارا للملا تيب خف اوش عرب زخات نكي

 (راتئلاور)- اكد“ تاكل

 ليي 7 خخ لك ليسم قب اطم كس دعاوق - لور فلا خرراخج كبي حس فلن يدر مليم مك يب ايتن

 تس لااروا ليس للص | وقومي ور لب ليسمع بج رك لب مك سدر لع ليم كوم مولتم كات كس
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 دررعاو هروك لع باب لامك «ومن رشا ديبي لمس مكان كدب لم رئادوأ مايسة مهن

 تدرك ل ثا قا ام

 دلك صا لبي ماسنقا راج لع اسم كس باي لاا

 ودرء كح ل كلا كلاي كس لوم لس لأ كيلوا رفا كح هيلع د ري نم لأي ليم :رصخ جو

 رك رعاوق راج لع نم“ كس نرخ ءة و< مارق راج يلد اكو م تاس هيبلع > رييال نم لبي لاع

 -ك نوب

 نمرواوم لس لأ كياوارفا هيلع ري نم لي لتس :لواة رس اتقن لوا 3

 هدايءتشاود اب «تانبود يت اك تاع اياب تل ءرو رع يدر ليس ول ومب ثم أس هيلع > ريال

 سل اك تب تل ود يور ليصل و م تادج

 2 را 1 هدم م
 كش

 ديا +

 ايس

1 1 

2/2 
 ل تخا ل تخا

1 1 



 ص54 ضار فلا سيخ

 2 رد قيما 6م ]
 مالاما مالا ما

1 1 

 رصع لولاك يم ابر لاب صح كيا ءايك (2) نارلث وكت انبوو 2س (2) لئسم لا لبي لاثم كبي

 ءايد نولي ىكأ اوك صح كيا ىلا فس مت كل لا جسر كدر دعب كس .يصع لك جانت لاك ثداو

 لاك صح كيا كاي تررط ىلا لا كير ش كس دبا رب تانب لولو د لابي نرش نس و لل كيييعررط لم

 كل اقري لا لاثم ىرسمت وا ىرس ود« لي كيش كس بادب قت

 لكم حس لاوءرو دعءايل ل صح كيا وك ك يار مايك ميت ري وات كس نلاوك صح لابس مت لب

 وم مين ربا ربي لوء ردا دخت صح لاب كى اج وم رصقنم ىبم قي كأن

 روا لوم لح لاثجا نم ايوددارفا ل هيلع دري نم لبث هلم: شان سا تدر لاشك

 ىسكلكلعي -ك نب تس ماهسرعومم كس نا يدر لسمو ومب هش رجتاس هيلع د ريال نم

 تي لون لاس ود لب رليسم بجاك تيبس تس ود

 2/4. قا تتم
 شم تخا م

1 1 
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 ص لوم لا سو ثمل لب لبس بجاك تيبس تس نك

 3 ر/ة3 قل, ( 6 لتم
 ١ 2 شمت تمخا

 1/س 2/ ثنا
2 1 

 تبت لون لد سو فصل ل ملهم بجاك بس تسداه

 4 ر/2 ىلا ىدتم 6
 0 تشي

3 1 

 تاج لوم ثمل و فصناي لوم لاس رسو فصن اي لون: لسد سو نال لب لس بج تب تسقي

 2 هراد وقل( ثلص] | هج
 1 - د / 2 تناثب :ظ

4 1 

 در | قلم(_كدلتم 2 3
 م ثءالا كب تشب 3
 ف
 1 1 3 نا 2

1 1 3 
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 كرر 1 قتلا( 6مم ] ٠
 2 شم تخا قم تخخا :

 ظ
3 2 

 ماهس كس نلا كح لسا ليث حرت لانجا نلت اي وو كس هيلع » ري نم لم لولاثم بس كس ىلا: مك

 حيدر ليسو ك يارب دق كس مارس ومب لع حس ليم للا ردي ءايك ياني يي در هليسم كسل عرض

 الايد صح

 روا وب لس لص كيا دارفا ل هيلع »ري نم لأ ليس .شلاثرسعا تدر ثلاث

 رك سد تقرر كس للا رصح ا هيلع > ريال نمؤأ وم مقاس هيلع > ريال نم

 روز لاي ليسم تجب م اهايد سد هس كيش وهن ربا ري كس لاو ءرد رع ل هيذع > رب نملارلا

 وم تاني نك ردا

 ةر/3قلا/4عوزلا ليم( 12 ليم ]
 3 كساب مرد

 8مل 3ع
1 3 

 تدل (راع) جرت سا( عبر ) صح ازيا وك( هيلع > ريال نم) وز ل لاش مروكر ب تو

 نمل ءايكايدوأ نا نا كلعا ات نلت قم شوءرد رعاك هيلع >ري نم ردا ءاير لا نايكي

 -ايكايانب تس( نايت ) شوءرد رع كس غلا يدر ليس كلتا لئدارفا لس لص كيا هيلع هرب
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 ركاركل ولدد لكس اع لك كر يسؤت وم ثريا ري < لوءرودع هيلع هري نم املا زوأ

 برض لب خرم ل هيلع »ريال نمو نو ل لوءرؤوم ّقلاول لع ىقبامروا لدءردرع

 د لوب تانب هجروا نوز بيت ء كدب كلم سلب سا
8 . 

 2 شم 8-24 6ر3 قلا/ 4جوزلا لس 12سم ]
 25/6 ثايب 20

 8نالل 3عر
1 3 
2 6 

 ترض نايم رد كس( دج) لوءرورع ك هيلع > ري نموا( نلت )لقبا, لع لاثه در وكر كتكير

 (راج) حرر ك هيلع »ريال نم ىو برضو(وو) نق و كس دج منول ىت نفوق مك لا رن

 دارو رف صح لب ل يكل ديوك ت انب دج ست ل د5 كلم سس ( س17 غلب«
 -لث لاش لو ور

 ك هيلع »ريال نمكرد برضو ل وءرد رع لكون وم م اون لب سوءرد رعروا لايك وأ

 لوب تانبئايروا روز تيج كوم لس تس غلب ء سن جرزخ

 2| صنت (( سصن©ت
 5 0-54 كدر 3 قلار/ 4خروزلا هلع
 5 كنان :
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 قام روا(5) لو ءرورع رواءاجومب لب مهي ربا ربي ( عري ) لورد رع( نلت ) قتلا لي لام هروكد

 (سن) غل سا( راي) نر كس هيلع د ريال نم ىد برضو راي كلحا «لت فاول سس (3)
 اخوه ميل ربا ريدي نلا وجايك ل هددفيوكت انب تت حس لوم لك ليس حس

 لوب لس لااثجا نأ ايود دارفا ك هيلع > ري نم لب ليس :صلارو رسام /خئار مك

 > ري نم رواء تسد تل حرر كس للا صح اك هيلع دربال نموأ وب راس هيلع دريال نمروا

 كل هيك رك سس دانب حس ماهبس قاطع كس هات هروكذن لبي ىلا مسن لبا, ليس كه يلع

 5 56 فرص تاواسم رواء#دكم يت وم كنأو اسم لوم ماس 1 هيلعدري نمردا لارا

 لوم م تنخا هج روا «ثنا دج راج ءرجوز لم ملسم مك نسيب هوروا « هس ل ترو

: 48 

 12 شن 1-34 8-224 ةورر قمرا جوزلا لطم( 12مم

 3و/ 6 تمخا 2و/ 4 تاره مج 9

1 1 2 

12 12 24 

 ليث نات ى# ماهسروا هابر لاب ند رعب كس ةئيسد مصحاك لا حس جير كح جوز لي لام هروك

 ازيا ءاك بس حس نات يور لسمو لوم حت ثلث و لدس مك س لير ذك تاب يب لبث لان مح اكو يك

 لا ءانحوم لت مهيأ ريا ربي هج هدروا«ري راج كيا ءايد ودول يا تخا هك دوا ايد كياوأ تادج داي

 < فضا نفوق لبي سوءرو دع كس ناادوا ليئرسكتم ميسي سوفت اطود «ى ذي تدور كك
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 (راج) جر كس جوزوك(هراب) غزت ءىو برض لع لود كس سس ودوك( نتن ) قف ه كيلو
 لوب لكريم حس( سبل جزا غل ء ىو برض ب -

 هيلع هريال نمد برضوأم اهسزعومجب لوم ثريا رب < مابس ك هيلع > ري نم لباد أروا

 نم هد برضوكم ايس ل هيلع د ريال نمر ءاك د« اكل وقبر ف لوفود خت ء لبي جر كس

 تس لالي قانتسد برضال ماهس هيلع »ري نمدداء لم ماهستوومي هيلع دري

 تا دقيرط لاك آ لك نيقيرفلا جرخ نم ةصح اك(د ديال نك“ وادي نا“ ) لولود
 -لو# تادج دج روا «تانب وأ « تاج هز را تت ءاك تاج ومد يدر لبا ىلا

 51 0 0-3640-182-3>6 1440 سل / 40 نيترفلا نر 04 ليم
 5 5« 0-8 5در/ 7 با/ 8جوزلا ليم

 ءاحوب لب ريق ربا بيكا دج د27 دوا ري تاني ف2 8+ دي تاجوزراو5 وم لح ريدر ليس كت لابي

 هسيرسودو(6) سوءرددع كيلرجب لك فازت قت و تبن ل سءرو سوءرليك
 هرارثلا لسا ىت فضلا فا وق قي لبي (4))و رع رسبت رو( 1 8) م” هايد بر ض لب (3) قف و لع

 ىرخآ ءس(40) نمش رفلا حرر ىو برض رمي وك(36)غلت ءس(2)قفو كح داح قو برضو
 دكر يس لوم س(1440) خل
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 حت ماهس دوا لي تاس ىلا, ءايد تستر كل لا( نُث ) ص>اكهيلع »ريال نم لب لاثم وروكز

 تس تراي يدر ملئسصوأ اج وم عم لد سو نارلش مكس قرذكا تاب هب ل ىلا مش ككل لا لي

 ء راج نال اكد بج لج « جس دج رفح اك( لادسو نال ) نا سعات كس ضورفلا جرام لك كاك نجس

 ءب اني ح(5) ءاهسدعومم لابي يدر ملم روا«ئراي قواسم« ليا حرت را ءاكد م كيا سدسروا

 ك هيلع »ريال نمىد برضو( ماهسروومي ) رايءانوم لاب ميس ربا جراي( لقبا ) تاس

 هةر حرر 6( د ريال نمو هيلعدري نم)لوقلر لونود( لدا ي) لمس ء لس( رآ )حرز

 غلب ل( كيأ) صح ك هيلع > سيال موك( ماسر عومي ) عرايا د برض ف مت دعإ ):8(

 برضو( راج) كح كس تانب ليدر لئاروا«تس(40) نير فلا حرر ع مصحاك تاجوزرا

 كس تادجررط اء حس ند فلا حرم هس صح اكتانب ون( لت امنا )نت ء لس( تاس قمار

 ءهح نار فلا حرر حس صح اك انب دج( تاس )غلب لبي( تءاس) قا مءايد برضو( كليا ) صح

 ءازجا لنا احوك سا يك ( ليأ) صح وج حس(24) ليم لسا لكبح ومب مولخم هر رييجشسنت

 لا ايبا نليل كك لعوكت ا دج ازا تاسرواوكت انبءازجا ل امئاروا وكت احوز ءازجا ختي لك

 < بلاد دد لي ثا دج ر وا تان فرص صح كيأ هدام للاي« لبلا حس ل ور للا تايوز ملوك

 «لاث دي تاجوز
 سس ب تاجوز بلا وم ري ثا دج دوا تانب فرص ورك كوبي مولعم جك ليم !ىمداتسا :ورلا اشم

 كس صح ل ضرف بداص ىكء كني وأي ندا روم بج كال دجب ب ديبي : دانس
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 لب للان كيتو ا صح اكدر لع لت ءاكوبب ضر فاك ف الط لا تسمسق لص اح #ركم يت ري رز

 ريشا اكو م ضر فاك فك اط لا غلب لو ب رض لوو وأ ملمس لص اري وم نايل صحاك كرك

 شيودوكت رمستق لص رك م يي ري( 33 جرم كس ناش وكلم لص )24 تكي« درع

 جررخم ناي ءليتأ لئاشنور صح كيك با لبي لمت يآ لك لرفاك تنبع( 16) خلت سد بررض
 غل وأ سو برض ليو وو تدمسق لص ع #رك ري ري ني 1440 (40) نقر فل

 كس ضرف لع سا اء دج تس واي ناتي فلا جرف .لكديك حس كح سة هلكت انباكد ب ل

 ءعس ل انى در صح دخت اسس دخت اس

 تك ل28 هسرولوكن ا لب ليم ريوا لكالاح انتكت ضرف اكن لا 26.66 فوم ايكم يس وك 0

 سل اش قت (1.33) ره صح لب للا با رك لا يءتس لي 40لي

 1008 رولوك ا ليم لئسم ريدا ملكالاح بساتلكت ضرفاكن او 60: وما يكم ين وك 1 4140 ركارو

 تادج عررط ىلا لاشي ىت (48) ور يصح لبي لسا باك لحا يءعس لي 1440 لإ كل

 قرب تمسق لاح # رك م يت ري (8) حرر كس نه وك 0 فالخرب كس لاا نايل ل تجب ىو

 9 ا 1440حررط ىلا لبي لاش ور صح لي نس بالبال كتاعوز ض رف روطب يبا قلم ردا ل

 ور ليي لش الط رف روطب وأ تاج وز لبي لئسم ريدا قم دوا ءالكأ 180 تمت لس ا ءرب 8#

 لو ود رباظإ جرا ءريد ريال نم مك سلوم ريدر لبا فر صور ركاوبب مولخم لي لبيت صحي

 متأ هملعو ملعأ هللاو ءسس كيا © دوا رز
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 رجلا رس تمم

 ءانثغاي قت ع« ت(ضش) مس قرم

 وكرجج لبي ديلا رستم قم توك ندم يش 1 ل ف وا سرو لس لوقا ًانكردا دع لق اطفال

 < هكا عررط ىاملاجب كي
 لل سود لة ةيابالأب ةرواد_ ومرت اسس نا لارج لا اسروا قت اسفل رع

 -لئة وم طقاس نب“ لاعب ىلالعروا قم تاس لج ©

 دّثلا ريع ترضخ ءرهبزز نب لا يع تير طخ« لمابع نب ّيلا بع تر نا رص رأي وإ | ترطح كلم ب

 ناءذاعم تبرطح ءبمعك نب ىف تررنع> « نامي نل: مل ذح ترطع> « ردن ريعسولا ترظت> ءرمح نم
 لش كذاب متر يو دقنإ رص شكا تررط> ر وا ءوربير بوبا تح ءىكر عا ىسوم وا تررضح لب

 ترف“ رواء ببر يبس (نلءا تيرططن> ء كر صب نزح تير ت> ءذيب زنا يع نلمح تيرطت> «ةنو أ تررطحوك
 < ىف ري ىاروا ءايكر يثفخا لهنا مر يو مفينط ولا ماما

 _نإ#_وم كراون لاب ل العروا لك ماس رع ©

 ناي اصولسج اكو ىلع تررطح ر وا ءووعسم ناب رذلا ربع ترضخ ترب ان نبدي رز تبرظح كلم

 ءابكر ايتغا ذا ل“ نب محا ماماروا ءق ان ماما «فكأم ماما

 مج كر كذ لئاسم نإ طم ل كلسم لس كال ممئاروا نايت اص لتر فنصم لأي باب لاا

 -لؤ يسد زوج اخر اصتخا تا مت كح للا لن ب قس ريغ



 نايساك منح ام

 ءانركل فن ميركل مز قتمح < (ن)ٌغْشَت ظءانم

 نر لأ ءاغرو حزارل ىزب ثار ديبي حس ميت محا اخرو ل " ع تنك ل رالطس ارو

 كت رعملا ببساوب ل“

 نب كرراو ل كح كس لااواغرو لس لارواايكو م ترف لقتال لب قنا ريغاثيا قا كس كيراو

 جو لك ىلاخ تيم .لكو بك ايكاياي كك ملاذا لي لاا حرر ىعا هالك صح لل لبي سا ل كك

 ماتم مانت كس سا جي ىرسو دواء لاب وب« مدعلاكملط ي) لا خي سم لكى لدا تبيه
 < لاج ن

 زر طاكم تح ان لع

 5 داس كس لوما: ءانرو كس لوا تيد ليبي حس بس مك بدق طاك ركل ص وك ظجسانمه لت اسم

 5 ا «لوعرلا قتل لع قشور ل وصا روك لت اولا ل امك جاو صحتي اياك لاك

 رك لا ل 2 اور لا وما وم توف ثرراو وج ري تلاع اك و ارولوك ليسم ديب وم كتررورضص 01

 لي رار وس لوا تيعرلا ءة اع وول اس لوهان وعروس سرلا# ل كلا

 و ىلاخ تيمروا تس اجايدراننا كب دضتاس كس لوشن قص و نا وأ لوب ءاشرو قلك ل مل اخ تريم ضل

 كلو بئاج لإ | ع ذيلا فاعلا لاا ١ علل رب أ تاون لل يس نيل لنا ومعك ديلا فاعلا لا هيا ع لوا سيع رج #
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 (رليسم ل إي )5 ملا تييمدحب كس لاء رك ع لمحت حرارط ىكدليسم هيجي وجو ئسم سرب
 ءك_ دلك د تبن لبي ديلا فاسدا

 «لال ترورض كغ يسد برضوكد رع ىلووم لك ارنا

 ( راسم لص اي عين لكما تيسر ءل_ لام قف واك ونود وب نفوق مكب لغات ي نفاق رك دوا

 روا ءاك دمج حرر اكل ونطل لوفوو خس لي( ليم لح 0 ىلا تيم كد برضو أو

 ٌجرخم < رص>اكث راو لاا علت“ «سد برضى لكي ماهس كس ءاثرو هدنذ كس لوا تيم

 لغم سو بررض لب ماهيس كس( مانو ل) ناتب ىاوكٌن ثو كس ديلا ىفامدوا «تس نيّئطبلا

 «ت نينطبلا ج رخم « رص>6ثداو

 ( رسم لص ي )5 لك لوا تبيه سد برر ضوك( ليم لص اي ) 5 لكى ىلا تميمف ع+ كات رك ادد

 قلد رط ىلا« لب مابي لس نلعب ىلا سد بر ض وكن يلا فام للك وا ء لب ماهبس كس ءاش دوو دن ذروا ل

 ءم# رك اق و نوط كس حئارو ثلاث تميم ري

 كس ءاخرو هرنز لس ناعب لييربوك أو لس ساي وك( ليس لسا قت يم ل_اورعإرب نكي

 كس لاك لك ءايحالا لب رخآر بج ءجانيد بررض لبي غلتم ىرخآر ب روا « ساني برر ض لبي ماي

 ري فرك عزو لوصت نا ء#وراتاوك لوصح مات لس نارواوأءاثرو هز تس نولتإ بس كي

 كوم لوم قلت يب إل لبي لسمو ءا وج ت للص اح رك اكسب لص اى غمس ىرخ

 ء كيس ظحالم ري كح لك ء كس ليك ل ع لام ىك باتل دعب لئن يسد لامر قت كيا ليي
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 لوا ناي

 قل
 مثلك / جوز رمأ / ق# ثا ثلا ربع / با تت

 1 يد 1 3

18 6 

 15/2 ديلا لا مث مسي 6و/ 12 ليس قر
 ركب / نيا هرم / جروز رّدلا ربك / با -

2 3 084 

 48 عومي

 حالا
 ررك 2 ورع 6 مثلك 32 ثلا ربع

 «سو برض لي وص“ ىض ا ل دارفا هروك يوك كشك  دقتإرطاك اك يتق لن لبي نارك

 رثلا ريعول و م( 100 )وس كث رشم _اكو ب لك م صحاك ثراو لا جّرْخامدي رومي حرام يل غلبم

 2ك ل1 4.7 8و كر واءك كنلس6 25 وك رع ءاك لس 1 2.5 وأ موتك ءاك نس 6.66
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 ' لاثم لكباتك
 3840 كشرل ملم“

 1920 مخ

 ل

 لوا نب

 2و/ 4ريلا ىلا ثلا يع حسم 3

 مثلك / ما قوراف/ با قس جوز ف

 4س 1-5عر+ 4س 3م
6 10 8 
60 100 )8 

120 200 160 

 132/:22ريلاىلا 10ش
 وراق/ بالابا موثلك/ بالاما قر/تشب 2 لاقا/ نيا -رسا/ نبا

 1 10 صتب1 س 40 صتب 4
16 16 8 10 

302 302 176 22 

4 704 302 22 440 

 235/470 ريلاىل, 2 2 شم  بيزءاعسص 4-22 2 لّيم 3

 دن قا قبر قتلا ليغ / جروز 2
 2 "ن1 1

2 1 1 
4/0 23 230 

 ع الإ
 اهي

 3840 مرمي - 2354 رن/ 235قف,/470 لب / 352 قر/ 704 لاق / 704 رسا/ 380 مون / 640 قوراف/ 120“





 108 أ رفلا صيخ

 مقار ءرصُمل

 7 لوج رك مايسوك وس ملأ 1 قرط اك لسا ءانانب حس (1 00 )وس لسه رب نش

 هنآ حرر خم كس نا وكو سال ءايكم يبت رب ماهس كس مج م صحاكد فك اطإي ثدداو لما تسمم ل صا

 ميت ب نات واو سس باروا دم نلت مابسركاروا ءس صحاح وز تملق لصاىوأ ءيكم يأ رب

 هس نيو صحو ض ور فلا ىو هب يشع نال لكك سد برض لووك مست لص اريك
 نااوكو سوف لوب تابصع فرص لب ءاشروركا ع اجايدوك تابصعؤتو م ىلا كي تس لي وسر كا دعإ

 رثإ عسر صح اك ثوم كيا نرش لم او لوب تعوم لب تبل اكل ريتا بال ءرد رع ب

 سم صحاكر كب كيا عك سد برض ليي وو وكت مست لص | ىلا

 ي(100 )وس حرك يشل غلب رواء لبي ماهس سو بشرا ل قو را“ لطرعإ لع ف

 يك قير تا لو ءرد رع لس نلاوك لل ف مصحر لبي «س مصحات قار لا سرس لص ع

 400 100 ليسم

 3 جو 2 قس تا 3 تاب

6666 20.84 10 

 مل صحاك فئ اطر 250 1316 200666



 109 1 ارغ | صيخب

 قرر طاك انبي حسك ليس رم

 ل اعرب خرداخم ك ماس ركم يت كرنك انك جايانب جت حسم توك ل يصر ررط كا

 حررط كوس وك كن نء ضر ءايكا يك يش 4 رب حرر ( كس ماهبس) كس نت صح اك لا تعش

2 

 ومب مك نمت رو رار ثب تبت جاي دوك يصعد إ كس نيد صحو ورفلا وذ ى# لابي

10002 

 41.666 2 166.66ل 2 125ن# 666.66 نال
 1166 166.66 كة صحاكس ل

 لقنم زور, 2018 لال وجد قاطع ه1439 لاوش 8

 ىلاعت هللا قيفوتب

 6 نيعكلكغلا بر هلل همعهسلا نآ ات رف صهسوذدشأو



 ناورع

 رمش

 034/79892043 ح-ح- 8


